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Afsluiting en 
nieuw begin
Aan het einde van een wel heel bijzon-
der schooljaar wil ik iedereen graag 
bedanken en een compliment maken 
voor alles wat je gedaan hebt in de af-
gelopen periode! Het werk voor school, 
de inzet en de manier waarop iedereen 
steeds snel heeft geschakeld en op een 
innovatieve manier heeft meegewerkt 
om alles zo goed mogelijk te laten ver-
lopen. Veel is anders geweest dan an-
ders, niet alles is gelukt, maar heel veel 
ook wel. Dat komt denken wij door de 
onderlinge samenwerking en de inzet 
van iedereen. Daarbij zijn veel nieuwe 
manieren van werken en communiceren 
geïntroduceerd, 
 

 
 
 
 
 
waar we in de toekomst zeker ook nog 
plezier van zullen hebben. De online 
webinars zijn daar een mooi voorbeeld 
van. Net als het diplomafestival. Het 
is heel fijn dat we na de zomer weer 
met alle leerlingen op school  
kunnen starten. 

Maar daarvoor wens ik iedereen een 
zeer verdiende en heerlijke  
zomervakantie!

Met hartelijke groet, 
namens het hele team,
Marij van Deutekom
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Bruno

DIKKE HUTS NEEF. Dat was het eerste wat 
ik naar mijn vrienden appte toen ik hoorde 
dat ik geslaagd was. Voor mij was het niet 
zo’n verrassing, aangezien ik er tamelijk 
goed voor stond. Mijn mentor Marlies zei 
voor de grap nog tegen me dat ze ‘te-
leurgesteld’ was dat ik niet cum laude ge-
slaagd was.

Cum laude of niet, volgens mijn familie en 
vrienden mag ik trots zijn op wat ik heb 
bereikt, zeker met hoe het allemaal ge-
gaan is. Het jaar heeft inderdaad een raar 
staartje gekregen. Ik kan me nog herinne-
ren dat ik eigenlijk best opgelucht was dat 
de scholen sloten, aangezien ik nog geen 
voorbereidingen voor de eindexamens had 
getroffen. Ik dacht bij mezelf: aaah heerlijk 
ff 3 weekjes vrij waarin ik me lekker kan 
voorbereiden. Wat ik niet wist, was dat nog 
geen tien dagen later het nieuws bekend 
gemaakt werd dat de centraal eindexa-
mens ook niet doorgingen.  

Best zielig eigenlijk, het is toch wel waar je 
in je schoolcarrière naartoe bouwt en als het 
dan zo plotseling gecanceld wordt, is dat 
toch wel apart. Daarom voelt het niet per 
se alsof je zo’n diploma verdiend hebt. 

 
 
Het was sowieso een ontzettend aparte 
periode van online leskrijgen, constant 
thuiszitten en hem stressen of je verbin-
ding het wel deed tijdens je online biolo-
gie mondeling. Nu ik erop terugkijk, besef 
ik pas wat ik eigenlijk allemaal gemist heb. 
Geen gala, geen stuntdag, geen examen-
reis. Ik mis het op een soort van manier 
wel, maar tegelijkertijd weet ik dat ik er 
niks aan had kunnen doen. Voorlopig ligt 
er in ieder geval hopelijk een mooie zo-
mervakantie voor de deur waar ik zo goed 
mogelijk van ga proberen te genieten. 
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Fine
Het was een apart schooljaar. De dingen 
die je normaal gesproken in het eind-
examenjaar doet, waren nu niet meer zo 
vanzelfsprekend. Al is dat niet altijd even 
erg geweest. De laatste ‘echte’ school-
dag heb ik nooit meegemaakt als laatste 
schooldag. Voor mij was dat wel fijn, want 
ik hou er nooit zo van om dingen voor een 
bewuste laatste keer te doen. Ook zag ik 
als een berg tegen het eindexamen op, 
omdat ik in een toetsweek meestal onder 

mijn gemiddelde presteer. Ik was toch wel 
wat onzeker over een ‘toetsweek’ die dan 
zo’n impact heeft op mijn eindcijfer. Dus 
zodra het gevoel van de eindexamendruk 
eraan kwam, wenste ik eigenlijk een beet-
je dat het zo’n vaart niet zou lopen en dat 
ik er nooit echt aan hoefde te geloven. 
Nou, die wens is in vervulling gegaan, al 
zou ik hem voor de volgende keer wat 
beter formuleren, want dat scheelt weer 
een pandemie. 

Natuurlijk is het jammer dat er geen gala 
was, maar dat is niet het ergste in de 
wereld. En de ‘examenreis’ komt er wel, 
alleen dan in een iets andere vorm, 
zodra het weer kan. 

Emma

Vijf jaar geleden begonnen wij als brug-
piepers aan de middelbare school en 
ieder jaar dacht ik: wow over een paar jaar 
zit ik in de vijfde en heb ik dingen zoals 
gala, stuntdag en natuurlijk de eindexa-
mens, oftewel de dingen waar je vanaf 
het begin van de middelbare school al 
naar uitkijkt. Maar niemand had kunnen 
voorspellen wat er in de afgelopen maan-
den allemaal is gebeurd. Dit zou óns jaar 
worden, dit jaar hadden wij gala, stuntdag 
en eindexamens, maar een wereldwijde 
epidemie gooide roet in het eten en ons 
jaar werd het coronajaar. Iedereen was 
zich aan het voorbereiden op de examens, 
maar opeens ging het feest niet door en 
kreeg de laatste toetsweek het laatste 
woord. Niks ging meer volgens plan en 

het stresslevel ging in een korte tijd snel 
omhoog. Maar het is ons gelukt, we heb-
ben ons bewezen als vijfdejaars. Het was 
niet makkelijk en ja, we hebben veel van 
de leuke laatstejaars dingen gemist, maar 
we hebben het wel gedaan en ondanks de 
vele minpunten van dit jaar kijk ik met een 
positieve blik terug. Ik ben trots, op ons, 
maar ook op de mensen die ons hebben 
geholpen om de vlag en de schooltas uit 
te hangen. Wij zijn het coronajaar en ik 
had het niet anders gewild. 
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Intussen in Malawi

Eind maart is in Chingale, Malawi, ook 
onze vriendschapsschool in lockdown 
gegaan. Gelukkig is corona daar (nog) 
niet al te heftig uitgebroken, want de 
gezondheidszorg zou geen grote aan-
tallen patiënten kunnen behandelen zoals 
dat hier kan. Recent is er een nieuwe 
president gekozen en nu de verkiezings-
campagnes voorbij zijn, gaat het hopelijk 
ook lukken iets van een afstandsregel in 
acht te nemen. Dit is wat contactpersoon 
Marcus ons meldt. We kunnen niet anders 
dan hopen dat de epidemie aan de deur 
van onze vrienden voorbij zal gaan. 

Verder meldt hij vol enthousiasme dat de 
werkzaamheden aan het meisjesverblijf 
gewoon zijn doorgegaan. De stapelbed-
den zijn getimmerd en geverfd en ook de 
slaapkamers hebben een kleurtje gekre-
gen. Het lakken van de bedden is een 
noodzakelijk kwaad om aantasting door 
houtworm tegen te gaan. Maar het staat 
ook fris en vrolijk. Hieronder wat foto’s 
van het mooie resultaat, dat gerealiseerd 
is dankzij de opbrengst van onze kerst-
markt in december 2019. De hele commu-
nity is er trots op en ze kunnen haast niet 
wachten tot de school weer open gaat. 
Dat staat voorlopig gepland voor 13 juli. 
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Malawi-reis

De Malawi-reis ging dit jaar niet door, be-
grijpelijk gezien de Corona-situatie op dat 
moment, maar een enorme teleurstelling 
na een intensief jaar van voorbereiding.
De begeleidende reisorganisatie Travel In-
ventive vroeg ons een verhaal te schrijven 
over deze ervaring voor op hun website/
social media. Klik hier voor ons verhaal.

https://uploads-ssl.webflow.com/5ad861eea295e7d56feb85ac/5f0491668207d8d2b9450300_Malawi%20-%20Travel%20Inventive%20-%20het%20verhaal%20van%20onze%20klant.pdf


Terugblik op het eerste leerjaar 
op Notre Dame

Wat gaat een jaar snel voorbij. Ik kan me 
de eerste schooldag nog goed herinne-
ren. En nu zitten we al in de laatste paar 
weken. Ik ga terugblikken op het afgelo-
pen jaar. 

Aan het begin gingen we een beetje 
kennismaken met de basisgroep waar je in 
zit. We deden een aantal spelletjes. Op de 
tweede dag gingen we door het bos lo-
pen. Het was erg gezellig. Langzaam gin-
gen we aan de slag en we begonnen met 
alles in trede 1. We leerden de docenten 
kennen, en het beviel goed. Iedereen was 
heel aardig en de docenten hielpen je 
waar het nodig was. Ook kregen we onze 
lesgroep te zien. In deze klas volgden we 
onze lessen. We kregen ook de kunst-
vakken. We zagen iedereen heel creatief 
bezig zijn en daarna ging iedereen het 
opvoeren, of laten zien wat iedereen had 
gemaakt. Het was echt superleuk!  

We gingen vieren dat De Kleine Dame 
open ging. Het is een klein gebouw waar 
we dans, drama en muziek hebben. Er was 
een groot feest en het was supergezellig. 
Overal was wel wat te doen.  

We kregen de Eigenwijze dagen. Je kon 
zelf inplannen wat je wilde doen, in over-
leg met je coach. Op deze manier kon je 
inhalen wat je nog moest doen.  

Eigenlijk was het op dit punt best nor-
maal. Je ging naar school, je volgde je 
lessen, je kreeg pauzes, je had het gezel-
lig met vrienden, en toen gingen we weer 
naar huis. We waren er erg aan gewend 
geraakt.  

Ja, en toen hoorden we na een lange tijd 
op het nieuws dat alle scholen dicht 
moesten, vanwege de uitbraak van het 
Corona-virus. Sommige kinderen waren 
superblij, maar andere niet. We hebben 
bijna drie maanden thuisgezeten! Alles 
ging online, de lessen en de coachge-
sprekken. Het was een slimme oplossing, 
maar of het ook fijn was? De docenten en 
de leerlingen zien op een beeldscherm is 
best gek. 

Toen we eindelijk weer naar school moch-
ten, was het best spannend bij wie je in 
de klas zou komen te zitten. Zit je bij je 
vriendinnen? Welke lessen krijg je? Niet 
alles kon gaan, zoals jij het graag wilde. 
Het is ook heel anders. Als je de school in 
wilde, moest je je handen desinfecteren. 
Je ging naar een lokaal en je moest je 
tafel schoonmaken en dit deed je ook als 
je weer naar huis ging. Je moest ook een 
hele route lopen. Iedereen zat ook op 1,5 
meter. Je mocht elkaar geen knuffel meer 
geven, dat was best raar want je had je 
vrienden heel lang niet meer gezien.  

Het jaar is bijna voorbij en we hopen dat 
alles weer normaal is na de zomervakan-
tie. Maar of dat gaat lukken? Dat moeten 
we nog maar even afwachten! 

Fijne vakantie iedereen! 

Door: Rosalie van den Elzen, leerjaar 1 
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Diploma-uitreiking Notre Dame

We doen het ieder jaar op school, een di-
ploma-uitreiking. Maar nog nooit hebben 
we een diploma-uitreiking op Notre Dame 
zo intensief beleefd als die van 2020. Fei-
telijk gezien was het ook niet één ceremo-
nie, maar waren het er vijf. Vijf sessies van 
anderhalf uur buiten op het voorplein dat 
omgetoverd was tot festivalterrein met 
picknickbanken en andere zitjes. 
Collega’s, opa’s en oma’s keken mee via 
een livestream. In levenden lijve waren 
aanwezig de stralende leerlingen, blije 
ouders en trotste mentoren! Het beteken-
de ook vijf openingsspeeches, vijf keer 
Charels “resultaatsverbeteringstoets-
toestandentoetertoegangscodetoets”, 
vijf keer “Lang zullen ze leven” en zo’n 
120 unieke verhaaltjes, liedjes, rijmpjes 
of sonnetten. Als mentoren zijn we er 

weken mee bezig geweest en steeds 
moesten we iets nieuws verzinnen. Maar 
de basis bleef hetzelfde; we wilden op 
een warme manier afscheid nemen van 
“onze” leerlingen. We hebben immers 
een boel meegemaakt met ze, in klas 4 en 
5. Veel leuke dingen, veel boevenstreken, 
maar ook echt verdrietige momenten. 
Dat schept een band. En als je dan ook 
nog in lockdown wekelijks videobelt dan 
worden die relaties nog mooier. Dat kan 
niet zomaar met een sisser aflopen, dat 
moet gevierd worden! Na afloop zaten 
we, doodop maar intens tevreden, terug 
te blikken in de personeelskamer; we heb-
ben het geflikt! Binnen de Corona-regels 
en toch op z’n Notre Dams! 

Namens de mentoren van Team 5,
Marjan van de Goor
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Meer informatie?

Het volgende Webazineverschijnt op
11 september
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Namens de redactie van  
het Webazine wensen wij  
iedereen een heel fijne  
ontspannen vakantie en  
graag tot volgend schooljaar!

fijne 

vakantie!

Biologieles in  
coronatijd
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