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23-12-2019 Kerstvakantie (t/m 03-01-2020)

06-01-2019 11.15 uur Start Leerlingen

13-01-2019 Toetsweek 2 (t/m 20-01-2020)

16-01-2019 Leerjaar 1-2-3: Eigenwijze Dagen (16,17 en 20/01)

17-01-2019 Leerjaar 3: Vitrine

21-01-2019 Teamdag Notre Dame; leerlingen zijn vrij

22-01-2019 Informatiemarkt Notre Dame (18.00-21.30 uur)

28-01-2019 Leerjaar 5: Inschrijving herkansingen (08.00-12.00 uur)

29-01-2019 Leerjaar 4: Inschrijving herkansingen (08.00-12.00 uur )

29-01-2020 Ouderraad vergadering

29-01-2020 Vergadering Werkgroep Passend Onderwijs

30-01-2020 Leerjaar 4: VHON -avond
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Paarse Vrijdag

Kerstmarkt Notre Dame

Sinterklaasviering leerjaar 1

Paarse Vrijdag
Paarse Vrijdag, afgelopen 13  
december, begon voor de GSA 
(Gender & Sexuality Alliance)-leden 
van de school weer lekker vroeg.  
Om 08.00 uur stonden wij klaar om 
de leerlingen te verwelkomen in 
de paars versierde school. Voor de 
mensen die het niet weten, Paarse 
Vrijdag is een dag waarop aandacht 
wordt gevraagd voor de lgbt-com-
munity, waarbij lgbt staat voor  
lesbian, gay, bisexual en transgender. 
Dit jaar deden we dit door bandjes 
uit te delen, eten te verkopen in de 
aula voor de kerstactie en voorlich-
tingen te geven aan de eerste- en 
tweedeklassers. Vooral de laatste 
twee activiteiten pakten goed uit. 
We hebben meer dan honderd euro 

opgehaald in 
twee pauzes. Bij de  
voorlichtingen deed iedereen 
goed mee en er waren veel mensen 
die hun mening deelden en vragen 
stelden. Het was een geslaagde dag, 
de kaderleden waren erg blij met het 
resultaat van hun  
(helaas en toch hopelijk) laatste  
Paarse Vrijdag!Voor vragen aan de 
GSA kun je mailen naar:  
gsa@notredame.nl 
Door: Emma Evers, leerjaar 5

mailto:webazine%40notredame.nl?subject=


NDDA WEBAZINE 072019-20

Kerstmarkt Notre Dame
Dinsdag 17 december was het dan zover.
Na alle voorbereidingen van de afgelopen dagen  
opende om 16.00 uur de kerstmarkt.  
 
Er was een breed scala aan zelfgemaakte lekkernijen, 
snuisterijen en leuke activiteiten. Onder muzikale  
begeleiding van de ‘schoolband’ werd het een  
gezellige avond. 

Er was een loting van een schilderij (olieverf op paneel 
40x50cm) getiteld ‘Oude Waal, Ooijpolder’, gemaakt 
en beschikbaar gesteld door onze docent Frank  
Tarenskeen (meer van zijn werk zien?  
www.franktarenskeen.nl).  Saar van Hal uit 1C was de 
gelukkige winnaar. 

De kerstmarkt stond in het teken van het goede doel, 
Malawi. De opbrengst zal vrijdag a.s. bekend gemaakt 
worden tijdens de kerstviering op school.
Namens onze hele school willen wij iedereen hartelijk 
danken voor hun bezoek aan de kerstmarkt en bijdrage 
aan het goede doel.
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Dit Webazine verschijnt elke 2 weken (met uitzondering van de 

schoolvakanties) en is ook te downloaden op onze website onder 

de knop Webazine.

Meer informatie?

Het volgende Webazineverschijnt op
24 januari
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Stichting 113 – Pesten op school

Stichting 113 zet zich in om leerlingen 
te helpen in situaties die voor hen mis-
schien uitzichtloos lijken. De stichting 
biedt de leerling een luisterend oor en 
doet er alles aan om onomkeerbare 
gevolgen van pesten te voorkomen. 
Speciaal hiervoor heeft Stichting 113 
het artikel ‘pesten op school’   
(https://www.113.nl/i/pesten-op-
school) geschreven. Hierin staan tips, 
hulpnummers en onderzoekscijfers 
over pesten op school.

Reminder reünie oud-leerlingen  
Notre Dame 

In het Webazine editie 11 2018-2019 
hebben wij deze oproep geplaatst. 
Valt u in deze doelgroep dan kunt u
hier klikken voor meer informatie.

Leuk idee of nieuwtje? Iets te 
melden of een reactie?
Laat het ons weten via 
webazine@notredame.nl

Sinterklaasviering op  
Notre Dame
Op 4 december hebben wij, de  
eerstejaars leerlingen, in de basisgroep 
een papieren schoentje gemaakt. Aan het 
einde van de dag mochten wij die afmaken en 
hebben wij hem ook gezet. We hebben daarbij  
ook nog een heleboel sinterklaasliedjes gezongen. 
De volgende dag was iedereen best wel benieuwd wat  

er in hun schoentje zat. De coach kwam met de sleutel  
aanlopen en iedereen ging snel naar de deur toe. De deur  

gingen open en iedereen drong naar binnen. De coach 
zei: ‘De piet heeft alle schoentjes op de verkeerde tafel 

gezet, dus succes met zoeken!’ Iedereen zocht naar zijn 
schoentje. Toen iedereen hem had gevonden, ging 

iedereen rustig zitten en snoepten ze van hun  
pepernoten. Zo krijg je de kinderen stil.

Door: Rosalie van den Elzen, leerjaar 1

Namens de redactie wensen wij u
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