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Agenda week 12 t/m 14

In dit
Webazine

15-03-2020

Leerjaar 3: Malawi reis

(tm 27-03-2020)

afgelast

21-03-2020

Leerjaar 3: Uitwisseling Spanje

(tm 28-03-2020)

afgelast

23-03-2020

Leerjaar 3: Uitwisselingsprogramma thuisblijvers

(tm 27-03-2020)

afgelast

24-03-2020

Start toetsweek 3

(tm 31-03-2020)

26-03-2020

Leerjaar 2: Eigenwijze Dagen

(tm 30-03-2020)

27-03-2020

Leerjaar 1: Eigenwijze Dagen

(tm 31-03-2020)

30-03-2020

Leerjaar 3: Profielkeuzegesprekken

(tm 17-04-2020)

01-04-2020

Start periode 4

01-04-2020

Leerjaar 4: Ouderavond Buitenlandreizen

(19.30-21.30)

afgelast

02-04-2020

Leerjaar 5: LUX Nijmegen Go Short –
afsluiting maatschappijleer

(12.30-14.00)

afgelast

03-04-2020

Leerjaar 5: Gala

afgelast

Muziek en Toneel
Strasbourg
Erasmus+-project
Niks is te gek!

In verband met de voorlopige sluiting
van onze school zal er de komende
tijd geen Webazine verschijnen.

Malawireis: geen afstel maar uitstel

Muziek & Toneel vrijdag
7 februari
De voorstellingentijd op Notre Dame is
weer volop bezig. Regelmatig vertonen de
leerlingen hun kunsten en stroomt de Kleine
Dame of de aula weer vol met aandachtig
publiek. Zo ook op vrijdag 7 februari.
Wat uniek was aan die avond was dat we
een dubbelslag maakten. We begonnen de
avond met een voorstelling in de aula
gespeeld door de dramaleerlingen van
leerjaar 4. Aansluitend was er een concert in
theater de Kleine Dame, waar de
muziekleerlingen van leerjaar 4 en 5 onze
oren streelden met hun muzikale
hoogstandjes. De dramagroep speelde een
Cluedo-achtig stuk met veel
verdachtmakingen en moordpogingen.
Uiteindelijk legde de initiatiefnemer van het
moordspel zelf het loodje.

Soapproducent Victor met verve gespeeld door
Joep Leeverink - heeft zich
door de jaren heen zo impopulair
gemaakt dat werkelijk iedereen hem
wel een kopje kleiner wilde maken.
Dat leverde een aantal hilarische scenes op
waarbij de moordenaars elkaar flink voor
de voeten liepen. Soapschrijfster Eve gespeeld door Sterre van den Enk - grijpt
uiteindelijk haar kans tijdens een black-out.
Zij vermoordt echter niet de pop Victor, die
speciaal was gemaakt voor het
moordmysteriespel, maar de echte.
Het stuk eindigt met een cliffhanger waarin
pijnlijk duidelijk wordt dat de echte Victor
de avond niet heeft overleefd.
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Het Erasmus+-project
Het Erasmus+-project is een uitwisselingsproject waarbij kinderen uit verschillende
landen bij elkaar op bezoek gaan om meer
te leren over elkaars cultuur. Dit jaar (1 tot
en met 8 februari) kwamen er
kinderen uit Turkije, Estland, Kroatië en
Tsjechië naar Notre Dame. Je kon je
opgeven om een gastgezin te zijn voor één
student. Ik kreeg Sofia van 15 uit Estland te
gast. Het was heel leuk, maar ook wel
spannend om iemand uit een ander land op
bezoek te hebben. Je moet thuis
Engels praten en rekening houden met het
eten. Je merkt ook het een en het ander
op. Bijvoorbeeld dat kinderen uit Estland
heel rustig zijn, en dat ze niet snel iets
nieuws proberen qua eten. In de week dat je
met je student bent ga je met een groep

(van andere studenten enhun gasten)
onder begeleiding van docenten
verschillende activiteiten doen. Wij zijn
bijvoorbeeld naar Amsterdam gegaan en we
hebben daar het Rijksmuseum en Nemo
bezocht. Ook hebben we een stadswandeling gemaakt door Nijmegen. Je hebt die
week een aangepast rooster, zodat je
meer tijd hebt met je gast. De kinderen
die te gast komen zijn tussen de 15 en 18
jaar. Het uitwisselingsproject is niet alleen
in Nederland, als je naar het buitenland
gaat met het uitwisselingsproject dan kan
je vanaf 15 jaar meedoen. Ik vond dit een
superleuke week waar ik zeker veel van
geleerd heb.
Door: Blanca den Boer, leerjaar 1

Strasbourgh - leerjaar 4-5
20 februari vertrok er een selectie leerlingen
uit de clusters Frans van leerjaar 4 en 5 naar
het Franse Strasbourg. 34 leerlingen in totaal,
begeleid door Anthoinet en Willemijn.
Na een busreis vol Grease en The Notebook
arriveerden we na zo’n 7 uur rijden in de
hoofdstad van de Elzas. Er werd geslapen in
een luxe hostel dichtbij het centrum van de
stad. Het zonnetje scheen er heerlijk!
Het programma werd ‘s avonds afgetrapt
door een stadswandeling door de historische

binnenstad, dit maakt ook deel uit van het
werelderfgoed van UNESCO. De volgende
dag bezochten we het Europees Parlement
en maakten we een tocht met een rondvaartboot over de rivier Ill. Het was een leuke trip
en een groot compliment naar alle leerlingen.
De sfeer was erg prettig en gezellig, jullie
hebben je fantastisch gedragen en mooie
vragen gesteld in het Parlement. Wie weet
gaan we volgend jaar wel terug om er een
officiële stemming bij te wonen…
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Update: “Niks is te gek!”
Elke dinsdagmiddag zitten we niet in
een klaslokaal naar de instructie van een
bepaald vak te luisteren, maar hebben we
“Niks is te gek!’’. Iedere maand krijgen we
een mailtje. We kunnen ons inschrijven voor
activiteiten. Bijvoorbeeld: een escaperoom,
het circus, het filmhuis, koken en nog veel
meer andere leuke activiteiten. Wat vinden
kinderen leuk hieraan? Ik heb het besproken
met een aantal kinderen.
Eva: Ik vind het heel leuk. Bij sommige
activiteiten leer je er ook van. Wat ik fijn
vind is dat je naar huis kan als je bent
uitgeloot.

De leukste activiteit vond ik koken. Ik hou
van lekker eten en om het te
bereiden. Wat ik nog heel graag een keer wil
doen is Muzieum. Ik ben benieuwd hoe is om
blind te zijn.
Evi: Ik vind het leuk. Als ik een leuke
activiteit zie en die is op een datum wanneer
ik met iemand heb afgesproken, is het wel
jammer dat ik er niet heen kan. Ik vind het
lastig om dan te plannen. Gelukkig zijn
sommige activiteiten ook vaker. Prison
Island vond ik het leukste tot nu toe. Wat
ik nog heel graag een keer wil doen is de
Escaperoom.

Malawireis: geen
afstel maar uitstel
Net zoals voor de andere
buitenlandreizen heeft het
Coronavirus roet in het eten gegooid
voor de Malawi-expeditie.
Omdat de voorbereidingen voor die reis
lang en intensief waren, hebben we de
optie om toch te gaan zo lang mogelijk
open gehouden. Maar op vrijdagmiddag
13 maart kwam uit Malawi het bericht dat
het Ministerie van Buitenlandse Zaken had
aangekondigd alle reizigers uit
o.a. Nederland 14 dagen in quarantaine te
zullen plaatsen. Daarbij komt nog dat we
Corona niet binnen wilden brengen in een
arm land, dat het met de normale
medische zorg al zwaar genoeg heeft.
Het was een pijnlijke beslissing, maar er was
geen alternatief. De tranen werden al snel
gedroogd toen Ed van Loon de belangrijke
woorden uitsprak: ‘Hier is geen sprake van
afstel, maar van uitstel.’ Hoe en wanneer is
nog onduidelijk, maar we gaan die woorden
niet vergeten! Om het leed op de zondagmiddag van vertrek te verzachten is de hele

groep bijeen
geweest bij
Mireille Sleutjes.
We hebben een mooie
boswandeling gemaakt,
fanatiek ‘weerwolfje’ gespeeld en
lekker samen gegeten. Mireille
constateerde terecht: ‘er zit zoveel
positieve energie in deze groep’, zodat
we met goede moed uitkijken naar nieuwe
kansen om samen op expeditie te gaan!
Namens de hele Malawi-club,
Corrie van Dongen

Meer informatie?
Dit Webazine verschijnt elke 2 weken (met uitzondering van de
schoolvakanties) en is ook te downloaden op onze website onder
de knop Webazine.
Notre Dame des Anges

tel 024 - 322 93 37

Kasteelselaan 50

webazine@notredame.nl

6574 AJ Ubbergen

www.notredame.nl

In verban
voorlopig d met de
e sl
onze scho uiting van
ol
komende zal er de
Webazine tijd geen
verschijne
n.

Filiz: Ik vind “Niks is te gek!” heel leuk!
Je hebt de kans om dichtbij school
leuke en leerzame dingen te doen.
De leukste activiteit is Prison Island, Lux
of Muzieum. Eigenlijk vind ik alles wel
leuk. Wat ik nog heel graag een keer wil
doen is Jumpsquare!
Door: Rosalie van den Elzen, leerjaar 1

