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28-01-2020 Leerjaar 5: Inschrijving herkansingen (08.00 - 12.00 uur)

29-01-2020 Leerjaar 4: Inschrijving herkansingen (08.00 - 12.00 uur)

29-01-2020 Ouderraad vergadering (19.30 - 21.30 uur)

29-01-2020 Vergadering Werkgroep Passend Onderwijs 

30-01-2020 Leerjaar 4: VHON -avond (18.30 - 22.00 uur)

30-01-2020 Onderwijsstaking (leerlingen vrij)

31-01-2020 Onderwijsstaking (leerlingen vrij)

02-02-2020 Projectweek Erasmus+ (tm 09-02-2020)

04-02-2020 Leerjaar 5: Herkansingen 

05-02-2020 Leerjaar 4: Herkansingen 

07-02-2020 Leerjaar 4-5: Castle Lane Rock - Drama (aanvang 19.30 uur)

13-02-2020 Open Avond Notre Dame (18.00 - 21.00 uur)

14-02-2020 Sportdag Jan Massinkhal

15-02-2020 Open Dag Notre Dame (10.00 -15.00 uur)

17-02-2020 Vrije dag Notre Dame

17-02-2020 Bestuursvergadering

19-02-2020 Leerjaar 3: Ouderavond uitwisseling (19.30 - 21.30)
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Goede voornemens 2020

De Vitrine

Malawi – Kerstactie - Vote of Thanks

Aankondiging: Castle Lane Rock - Drama

Goede voornemens
Omdat het nu 2020 is heb ik, 
Rosalie, de goede voornemens 
besproken met een aantal kinderen uit 
leerjaar 1 aan de hand van een interview. 

Evlyn:
‘In 2020 wil ik meer genieten van het leven, het 
gaat allemaal zo snel voorbij. Ook probeer ik 
minder op elektrische apparaten te zitten.’

Saar:
‘Ik wil in 2020 gezonder gaan eten en beter 
opletten in de les. Ik wil ook duurzamer gaan 
leven. Ik vind dat ik op deze dingen beter moet 
gaan letten, omdat het best belangrijk is.’

Evi:
‘In 2020 wil ik op een weekenddag productie-
ver worden. Ook wil ik meer gaan bewegen. 
Voor de rest geniet ik van het leven en maak ik 
veel lol. 
Nog een tip voor andere mensen: neem het 
leven niet te serieus, dat maakt het een stuk 
makkelijker.’

 

Eva:
‘Ik heb 
zeker een 
goed voorne-
men! Ik wil dit jaar 
rustiger aan doen. 
Voor de rest zie ik wat er 
komen gaat en geniet ik van 
het leven.’

Filiz:
‘Ik wil nieuwe vrienden maken. Ik wil vaker 
blij zijn met alles wat ik heb. Ik wil ook meer 
gaan zingen, omdat ik daar gelukkig van word.’

Door: Rosalie van den Elzen, leerjaar 1

 De Vitrine Leerjaar 3. 
Vrijdag 17 Januari 2020 was het dan eindelijk zo ver. Leerjaar 3 mocht laten zien waar ze het 

afgelopen half jaar mee bezig zijn geweest op de vrijdagochtend. Een aantal leerlingen was 
bezig een dans te maken. Er waren ook leerlingen van drama, zij gingen een klein toneel-

stukje voorbereiden. Bij beeldend hebben ze van alles gemaakt zoals: tekeningen 
met stukjes krant of een stempel van hout. Bij muziek was er een band ontstaan 

van een aantal leerlingen, deze leerlingen hebben opgetreden deze avond. 
En tot slot hebben we audiovisueel. Hierbij moesten de leerlingen foto’s 

maken van een medeleerling en bewerken. 
 

Jammer genoeg was er te weinig tijd om alles aan iedereen 
te laten zien. Daarom werd er afgesproken dat de ouders 

alleen bij hun eigen kinderen gingen kijken. Muziek 
en dans waren in de Kleine Dame, de rest was op 

school. De ouders begonnen op school met een 
kopje koffie of thee en vertrokken daarna 

gezamenlijk naar de plek waar hun zoon of 
dochter iets moest laten zien . 

Door: Maud Brugman &  
Rozemarijn Beekhuijsen 

 leerlingen leerjaar 3
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Teamdag 2020 
Dinsdag 21 januari vond de teamdag 
plaats. Leerlingen waren die dag vrij 
en de medewerkers hebben deze dag 
invulling gegeven door middel van 
een onderwijsinhoudelijk programma 
gemengd met teambuildingsactivitei-
ten. Aansluitend was er een voorstel-
ling van Theatergroep Piepschuim.

Oproep: Schaakborden  
voor Malawi
De vriendschapsschool in Chingale 
gaat een sport-/spelletjesdag  
organiseren voor de groep  
leerlingen die op Malawi-expeditie 
gaat in maart. De contactpersoon 
Marcus heeft gevraagd of we schaak-
spelen kunnen meenemen.  Hij wil op 
school ook graag een schaakclubje 
starten. Omdat we vermoeden dat er 
bij veel mensen thuis een ongebruikt 
schaakspel in de kast staat, spelen we 
die vraag graag door. 
Dus: wil je afstand doen van een 
schaakbord met stukken, lever het dan 
in bij de receptie en wij zorgen dat 
het in maart de grote reis naar Malawi 
gaat maken.
Bij voorbaat onze hartelijke dank!

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

Malawi – Kerstactie  
december 2019

De kerstactie voor Malawi heeft een 
mooi geldbedrag opgebracht. In 
totaal € 5.086,55.

Van dit bedrag worden stapelbedden 
aangeschaft voor het meisjesverblijf 
naast de school, zodat meisjes daar 
gedurende de schoolweek kunnen 
overnachten. De stapelbedden 
worden door een meubelmaker uit 
de omgeving gemaakt, waarmee we 
dus ook meteen de lokale economie 
ondersteunen.

Castle Lane Rock - Drama
Op vrijdag 7 februari maken we een dubbelslag: een muzikale en theatrale avond die 
verzorgd wordt door de leerlingen van leerjaar 4 en 5. 

We starten de avond om 19.30 uur met de voorstelling ‘Net na Middernacht’ gespeeld 
door: Joep Leeverink, Lotje van den Bergh, Louise van Zuidam, Ilse Knuiman, Mark 
Meijers, Thijs Dijkstra, Sophie ten Have, Sterre van den Enk, David Massa & gastspeler 
Meghan den Hollander.

De producer van de soap “Houd de nacht tegen” heeft een moordspel bedacht dat hij 
door de acteurs wil laten spelen bij hem thuis in zijn landhuis in Beverly Hills. Net na mid-
dernacht vangt het spel aan en zijn we al aardig op de hoogte van de onderlinge verhou-
dingen tussen de spelers. Er is nogal wat haat en nijd tussen spelers, regisseur, producer 
en scriptwriter. Een behoorlijk explosieve situatie, maar ach… ‘het is maar een spel’. 
Totdat er iemand dood gevonden wordt: vermoord. Dan is het geen spel meer, maar 
bittere ernst. En dan wordt er heel wat denkvermogen vereist om ten slotte de schuldige 
aan te wijzen. Die schone taak laten we bij het publiek. Dat mag het mysterie oplossen 
aan het eind van de voorstelling. Kortom: kom vooral een kijkje nemen, het belooft een 
spannende avond te worden. 

Aansluitend verzorgen Mila Bax, Charlotte van Dillen, Nigel van den Eijnden, Kyanne 
Evers, Sara Graus, Weronika Gwiazda, Janne Hekking, Meghan den Hollander, Siem 
Janssen, Saga Kindler, Naomi Kokke, Liane Mourillon, Sam Postma, Eva van Rosmalen, 
Romee Rutten, Cisco van Zuidam, Sam van den Boom, Yaëlle de Bruijn, Nena Renting, 
Thijs Stalpers, Niek Bouw, Sam van Ojen, Lena Saämena en Merel Verhoeven verschillen-
de muzikale optredens. 

Kom vooral een kijkje nemen!
Amber van Altena & Ammar Melhem
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RE. VOTE OF THANKS 

Dear Notre Dame des Angels Family, 

I am greatly honoured to have the pleaesure of writing you on behalf of Chingale Secondary 

School.  

Like last year, you have also chosen us among the many people you would have wanted to  

be beneficiaries of your kindness. This partnership has been a blessing among the people of 

Chingale. From access to computers, internet, smart borads and friendships that seek to give 

the students a new perspective of their held belief about Africa and Europe; the gift of bunk 

beds for the girls will go a long way in improving their academic life. For many of these girls, 

this will be their first time to sleep in beds. This gesture could not have come at any good time 

as Malawi like many African countries is advocating  for girls empowerment through 

education. It is quite humbling for us to be making strides towards girl child empowerment 

through your kindness and good will. 

The hard work demonstrated by ND family in the realisation of this, is on its own a huge lesson 

we can emulate. It is an act of selflessness. While we may not have much to give back,our 

hope is that the ND students, staff and community enriches their academic, social and moral 

knowledge in your endevour for excellence. 

Let me take this oppurtunity to sincerely thank the Notre Dame des Angels Directors for giving 

this partnership and its programmes a go ahead. 

Yours sincerely, 

 

Marcus Kalima 

Deputy Head teacher  
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