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Informatiemarkten Notre Dame
Niks is te gek! - Prison Island
Schoolsportdag Notre Dame

Open Avond en Open Dag
Notre Dame 2020
De Open Avond vindt dit jaar plaats op
donderdag 13 februari van 18.00 – 21.00
uur; de Open Dag is op zaterdag 15
februari van 10.00 – 15.00 uur.
Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te
komen nemen op onze school. Leerlingen
geven rondleidingen en demonstraties,
docenten geven minilesjes en presentaties
over het onderwijsconcept.
Klik hier voor een impressie en kom de sfeer
zelf ervaren!

Waarom kies jij voor
Notre Dame?!
Waarom hebben kinderen voor Notre Dame
gekozen? Wat vinden ze van het systeem?
Wat vinden ze van de omgeving? Ik heb met
een aantal kinderen besproken waarom ze
voor deze school hebben gekozen.

Notre Dame des Anges

Evi:
“Ik heb voor
deze school gekozen, omdat het een
kleine school is en dat
maakt het ook heel gezellig.
De omgeving vind ik ook mooi.
Het systeem vind ik fijn, omdat je
zelf mag plannen. Aan het begin van
het schooljaar in leerjaar 1, bouwen ze
op. Je volgt een tijdje een vast rooster en
langzamerhand word je losgelaten en dat
is bij het ene kind sneller dan bij ander. Je
overlegt met je coach.”
Lisa:
“Ik heb voor deze school gekozen, omdat
je toetsen mag herkansen. Op de meeste
scholen krijg je cijfers en hier niet. Hier werk
je met doelen stellen en je kan dan een
trede of module afsluiten. Dat hoeft niet een
toets te zijn, je kan ook een trede afsluiten
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met een werkstuk of een mindmap. Je kan
het dan inleveren bij de docent en je krijgt
dan feedback, wat in de portal staat. Ook
vind ik de omgeving heel mooi. Als je in de
les zit en je kijkt naar buiten zie je heel veel
groen en dieren die je niet in de stad spot.”
Luna:
“Ik heb voor deze school gekozen, omdat
je goede aandacht krijgt als je dyslexie
hebt. Je leert veel mensen kennen, omdat
het een heel kleine school is. Ook omdat
je in een basisgroep en lesgroep zit. In de
basisgroep begin je en eindig je de dag.
Daar zitten ongeveer 20 leerlingen in. In de
lesgroep zitten ongeveer 30 leerlingen en
je brengt er alle lessen mee door. Ook vind
ik fijn dat je 3 blokken hebt van 90 minuten.
En dat de lessen een halfuurtje zijn. Tussendoor heb je pauzes van een halfuur.”

Nour:
“Ik heb voor deze school gekozen, omdat
ik de sfeer heel leuk vind. Omdat de school
zo klein is, kent bijna iedereen elkaar. Het
systeem past heel goed bij mij. Ik vind het
leuk om zelf te plannen. De omgeving vind
ik ook heel mooi. In de zomer zit ik graag
buiten met vriendinnen. Ook mag je bij
sommige vakken naar buiten, bijvoorbeeld
bij biologie. Dat is fijn want dan hoef je niet
de hele tijd binnen stil te zitten. Ook zijn
de docenten heel aardig. Sommige maken
leuke grapjes tijdens de les en dat maakt
het een stuk minder saai.”
Door: Rosalie van den Elzen, leerjaar 1

Prison
Island

Informatiemarkten
Notre Dame
Wij zijn Nour en Lot en wij hebben meegeholpen op de Informatiemarkten van Notre
Dame en het Citadel College. Tijdens de
Informatiemarkten is het de bedoeling dat
kinderen uit groep 7 en 8 uit Nijmegen en
omgeving kennismaken met de middelbare
scholen in de buurt.
We vonden het echt superleuk om te helpen omdat er een heel gezellige sfeer was
op beide scholen. Toen we aankwamen,
waren we best wel zenuwachtig, maar
omdat de docenten ons goed ontvingen
en erg behulpzaam waren, gingen de zenuwen later weer over. We werden in een
groepje ingedeeld met een andere leerling
en twee docenten. Toen we moesten vertellen over onze school ging het erg goed.
Ook gaf het ons veel zekerheid om te
doen omdat de lokalen waar wij ons praatje hielden, vol zaten met betekenden. Veel
kinderen wilden dus naar onze presentatie
luisteren. We hebben er erg van genoten.
Door: Nour en Lot, leerjaar 1

Een van de
onderdelen van
‘Niks is te gek!’ op
dinsdagmiddag is Prison
Island in Nijmegen. De
eerstejaars gingen de afgelopen weken erheen. 1.1 en 1.2
gingen samen op 28 januari en 1.3
en 1.4 gingen samen op 4 februari. Het
was heel leuk. Prison Island is een soort van
escaperoom. Er zijn 32 kamers, je krijgt een
sleutel en je kan naar welke kamer je ook maar
wilt. Het is best grappig en ook best moeilijk. Bij
sommige kamers moet je slim nadenken en geduld
hebben, want de opdrachten zijn echt heel moeilijk. Bij
andere kamers moet je klimmen en dat soort dingen en dat
is best leuk. Bij één kamer is er een huis nagemaakt dat scheef
staat en dat voelt best raar en is echt supergrappig.

Schoolsportdag
Notre Dame

Kort
Nieuws

Leerjaar 1-2
Locatie: 	Jan Massinkhal te
Nijmegen
Aanwezig: 0
 8.45 uur en klaar
om 12.15 uur
Leerjaar 3-4
Locaties: afhankelijk van keuze zoon/dochter; op school of op locatie in Nijmegen
Keuzes
•
Dansen en boksen (op school)
•
Boulderen bij Grip
•
Zwemmen in Zwembad-West
•
Schaatsen in Triavium

Door: Maya Savy, leerjaar 1

Meer informatie?
Dit Webazine verschijnt elke 2 weken (met uitzondering van de

Aanwezig: 09.45 uur en klaar om 12.00 uur

schoolvakanties) en is ook te downloaden op onze website onder
de knop Webazine.
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Leerjaar 5
Helpt mee tijdens de sportochtend van
leerjaar 1-2 in de Jan Massinkhal voor het
verplichte onderdeel “Bewegen en
Regelen” van het vak LO

