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Natuurlijk is het even wennen, zo’n 
mondkapje op in school. Maar je 
kunt er ook iets positiefs van maken: 
een mondkapjesactie voor het goede doel! 
Onze collega Anneke van Bronswijk kwam 
op het verfrissende idee om zelf mondkapjes te 
maken en ze te verkopen aan medewerkers. Bij elke 
outfit een ander mondkapje. De opbrengst van 2 euro 
per kapje (de andere 2 euro gaan naar materialen) 
gaat volledig naar het goede doel Malawi. Goed bezig 
Anneke!

Oktober2020

Agenda week 43 tm week 45-2020 
 
19-10-2020 Herfstvakantie (tm 23/10)

29-10-2020 MR (19.30-22.00)

30-10-2020 Leerjaar 4-5: Toetsweek 1 (tm 6/11)

04-11-2020 Leerjaar 1-2-3: Eigenwijze Dagen (tm 6/11)

Mondkapjesactie
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Hallo allemaal, ik ben Marian Janssen en ik zit 

in de mooiste en gezelligste ruimte van de hele 

school, de mediatheek! Leerjaar 5 komt hier 

studeren en het is ook de plek waar leerjaar 5 

gezellig met elkaar kan pauzeren. Natuurlijk 

kunnen alle leerlingen hier ook terecht om  

boeken te lenen, ze terug te brengen of te  

verlengen. 

Hallo allemaal, ik ben Fred van Brons-

wijk en ik werk al 40 jaar op Notre Dame als 

technisch onderwijsassistent biologie. Ik heb het 

geluk dat ik in deze mooie omgeving praktijk 

mag doen met de leerjaren 1 t/m 5. Links op de 

foto zie je mij staan met dat ronde buikje. 

 

Mijn naam is Manuel Geurts en ik ben technisch 

onderwijsassistent hier op school. Daarnaast 

ben ik ook manusje van alles met betrekking tot 

onderhoud en reparaties van het schoolgebouw. 

Mijn collega’s vinden me vooral heel lief, stoer, 

knap en grappig.  

 

Hallo, ik ben Anja Schoenmakers, secretaresse 

bij Notre Dame. Daarnaast verzorg ik de  

leerling-administratie en mag ik, samen met 

mijn collega’s Maud en Elisabeth, elke keer weer 

met veel plezier een mooi Webazine maken 

met daarin het reilen en zeilen van onze school 

en onze leerlingen. Ik heb de eer om tussen 

mijn collega met het ronde buikje en de lieve, 

stoere, knappe en grappige collega op de foto 

te mogen staan. 

Hoi allemaal, ik ben Jolanda, 56 jaar. Ik werk 

al 12,5 jaar op Notre Dame met heel veel 

plezier. Wat ik doe op school? Ja, eigenlijk 

wat doe ik niet? Ik ben conciërge samen met 

Danny en Rick, we zijn een leuk team met 

z’n drieën. Iedere dag is anders, dat maakt 

het werk zo leuk. Ik ben ook nog beheerder 

van de kantine, die ik samen met leerlin-

gen run. Dat gaat uitstekend allemaal! Ik 

hoop dat ik nog lang met veel plezier kan 

werken want ik kan niet zonder de leerlingen.                                                                                                                            

                                                                        

Ik ben Mignon Schoffelmeer, facilitair  

beleidsmedewerker en verantwoordelijk voor 

een fijne en veilige leer- en werkomgeving! Daar 

zorg ik met andere OOP’ers en veel externe 

professionals voor. Mijn taken bestaan uit het 

onderhouden van de contacten, zowel intern als 

extern en de contracten die de samenwerking 

met de externe partijen beschrijven. 

Ik ben Jo, Technisch Onderwijs Assistent (T.O.A.) 

bij scheikunde en natuurkunde. Ik doe dit leuke 

werk al bijna 20 jaar. Ik vergelijk het werk vaak 

met assistent-trainer bij het sporten, je gaat op 

een meer ongedwongen manier om met de 

leerlingen. 

Mijn naam is Ine Cornelissen, beleids- 

medewerker personeelszaken. In een grijs  

verleden ben ik als docent Engels 

en Nederlands gestart in het  

middelbaar onderwijs. Na veel 

omzwervingen in het welzijnswerk 

en de financiële dienstverlening is 

de cirkel rond en ben ik weer terug 

in de sector waar mijn hart altijd 

heeft gelegen: het onderwijs. Sinds 

2012 ben ik op Notre Dame ver-

antwoordelijk voor het ontwikkelen 

en uitvoeren van de verschillende 

onderdelen van het personeelsbe-

leid. Daarnaast ondersteun ik de 

schoolleiding bij diverse zaken.  

Notre Dame is een prachtige plek 

om te werken, midden in de natuur, op fiets- 

afstand van mijn huis, en last, but not least: met 

hele fijne collega’s en leerlingen. 

 

Ik ben Mark en ik maak de roosters van jullie 

zoon of dochter. Naast deze bijzonder dankbare 

taak maak ik graag muziek, ga ik naar festivals 

en probeer ik ons zoontje op te voeden. Ik woon 

samen met mijn vriendin in metropool  

Kekerdom van waaruit we graag op reis gaan 

naar Berlijn of een Grieks eilandje.

Hoi, mijn naam is Bram Hendriks. Ik ben van de 

roosters en ook ICT-medewerker hier op school. 

Als er een probleem is met de laptop van uw 

zoon of dochter, ben ik meestal degene die voor 

ze klaarstaat. Ik ben 29 jaar en ik heb heel veel 

hobby’s: auto’s, modelvliegtuigen, vuurwerk en 

planten. Naast mijn baan op Notre Dame werk 

ik een middag in de week op de Euregio  

Realschule in Duitsland. 

 

Hallo allemaal, ik ben Rick Rombouts en ik 

ben conciërge hier op school. Inmiddels ben 

ik alweer 32 jaar oud en woonachtig in Nijme-

gen. Mijn werk hier op Notre Dame doe ik met 

veel plezier, omdat ik veel contact heb met de 

leerlingen en omdat geen dag hetzelfde is. Het 

leukste aan mijn werk vind ik toch wel de 

praatjes met de leerlingen. 

Dag allemaal, ik ben Danny van Leth, één van 

de 2.0 conciërges van Notre Dame. De leukste 

baan op deze school door de afwisseling van 

werkzaamheden, het gezellige contact met de 

leerlingen en de kans om waar mogelijk een 

helpende hand te bieden. Naast mijn werk maak 

ik vooral veel muziek op gitaar en drumstel. 

 

 

Hallo allemaal. Mijn naam is Anthoinet van 

den Heuij. Doordat 2 van onze 3 kinderen 

hier op school hebben gezeten, ben ik zo’n 7 

jaar geleden begonnen als vrijwilligster in de 

mediatheek. Op het moment dat onze school 

de overstap maakte naar Kunskapsskolan ben ik 

mee ‘verhuisd’. Nu werk ik vast op het leerplein 

voor leerjaar 2 en 3 op de maandagen en  

dinsdagen. Favoriete sport is nog altijd volley-

bal, bij volleybalvereniging Tweestroom, waar ik 

ook een rol binnen het bestuur vervul. En om tot 

rust te komen werk ik in mijn vrije tijd zo nu en 

dan in een restaurant op Schiermonnikoog... 

 

Mijn naam is Ilse van de Schans, ik ben 30 jaar 

oud en onderwijsassistent. Mijn taken op  

Notre Dame zijn leerpleincoördinator en coach 

van leerjaar 3. Naast mijn werk op Notre Dame 

ben ik trainer en instructrice bij Hondenschool & 

Uitlaatservice Kersten. Als hobby zing ik in een 

bandje.
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Deze week is een aantal leerlingen 
op school bezig geweest met afval  
opruimen. Wij hebben met lesgroepen 
tijdens het biologie practicum afval 
opgehaald. Wij zijn rondom Notre Dame 
op zoek gegaan naar afval en we hebben 
veel gevonden. We schrokken er best 
van hoeveel afval er ligt in de natuur 
en we zijn blij dat we de natuur hebben 
kunnen helpen. We hebben met de 
groepen een aantal zakken met afval 
verzameld! Het was leerzaam en leuk om 
te doen.   

Door: Mikki Vermeulen, 
leerjaar 3 
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Niks is te Gek! 
De activiteiten van ‘Niks is te 
Gek!’ zijn zeer gevarieerd, een verrijkend 
aanbod op allerlei gebieden.  
Educatieve, leuke en niet-reguliere acti-
viteiten. Dat niks te gek is, blijkt ook nu 
wel weer bij deze activiteit: leerlingen zijn 
met potten en pannen in de weer ge-
weest... Het eindresultaat: een overheer-
lijk pasteitje met waldorfsalade.

De Bibliotheek Gelderland Zuid wil de 
schooltijd van je kind graag makkelijker 
en leuker maken. Ook vindt de bieb het 
belangrijk dat kinderen plezier beleven 
aan lezen en makkelijk toegang hebben 
tot een schat aan verhalen en informatie. 
Daarom is een abonnement van de 
bibliotheek tot 18 jaar gratis. Ook op 
school vinden wij het belangrijk om veel 
aandacht te besteden aan lezen. We 
hebben een mooie mediatheek, maar 
het aanbod van de bieb is natuurlijk veel 
groter. Daarom zien wij graag dat al onze 
leerlingen gratis lid worden van de bieb. 
Lid worden regel je eenvoudig online 
via www.obgz.nl/lid-worden.  
Meer informatie hierover vindt u in  
deze link.

Practicum biologie 
leerjaar 3 - zwerfaval

Bibliotheek Nijmegen

http://www.obgz.nl/lid-worden
https://uploads-ssl.webflow.com/5ad861eea295e7d56feb85ac/5f8976aa2619a9537d8fd2cc_Brief%20Bibliotheek.pdf


maakt het verschil.
Jouw liefde

Word pleegouder in de vakanties, weekenden,
of voor zolang als nodig.

www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl

Notre Dame

Kasteelselaan 50

6574 AJ Ubbergen

tel 024 - 322 93 37

webazine@notredame.nl

www.notredame.nl

Dit Webazine verschijnt maandelijks (met uitzondering van de 

schoolvakanties) en is ook te downloaden op onze website onder 

de knop Webazine.

Meer informatie?

Het volgende Webazineverschijnt op
19 november
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Graag informeren wij u over de 
Pleegzorgcampagne die vanaf  
12 oktober gestart is vanuit de 
gemeente Nijmegen.

Voor kinderen die het even moeilijk 
hebben in de thuissituatie. We vinden 
het allemaal belangrijk dat kinderen 
in een warm gezin opgroeien. Maar 
soms lukt dat even niet. Voor kinderen 
die het thuis even niet fijn hebben zijn 
er in onze gemeente verschillende 
mogelijkheden. Ouders kunnen een 
beroep doen op Buurtgezinnen maar 
ook pleegzorg is in moeilijke situaties 
een optie.

Pleegzorg 
Soms kunnen kinderen tijdelijk of voor 
langere tijd niet in hun eigen gezin 
wonen. Of niet alle dagen in de week 
of in de maand. Dan is het fijn als een 
kind terecht kan in een ander gezin. In 
een pleeggezin. Meer informatie over 
pleegzorg staat op 
www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl. 

Pleegzorg iets voor u?
Wist u dat er in onze regio een tekort is 
aan pleeggezinnen? Er is nu veel vraag 
naar gezinnen die pleegzorg in deeltijd 
willen bieden: een paar dagen in de 
week of in de vakanties. Op  

www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl 
vindt u heel veel informatie, onder 
andere over de verschillende vormen 
van pleegzorg. Maar ook verhalen van 
pleegouders in de regio. Je kunt ook 
zien welke kinderen er bij jou in de 
buurt nog op zoek zijn naar een plek. 
De gegevens van de kinderen zijn 
natuurlijk anoniem.

Buurtgezinnen
Bij buurtgezinnen worden gezinnen 
die overbelast zijn (vraaggezinnen) 
gekoppeld aan warme en stabiele 
gezinnen in de buurt (steungezinnen). 
Zo krijgen kinderen wat extra aandacht 
en worden ouders even ontlast. De 
ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan 
uit de kinderen naar zwemles of sport 
brengen, ze af en toe een middag, 
avond of weekend opvangen of een 
rustige huiswerkplek bieden. Voor 
meer informatie of een vrijblijvende 
kennismaking kun u contact opnemen 
met Jiske Broers. Zij is de coördinator 
van Buurtgezinnen in de gemeente 
Nijmegen. U bereikt haar via  
06 – 49960245 of  
jiske@buurtgezinnen.nl. Neem ook een 
kijkje op www.buurtgezinnen.nl. 

Pleegzorgcampagne 
Rijk van Nijmegen

Eerder lieten wij jullie weten dat de 
bereikbaarheid van Notre Dame tijdelijk 
zou worden veranderd in verband met 
de aanleg van de snelfietsroute van 
Millingen naar Nijmegen. Inmiddels zijn 
de werkzaamheden in de fase beland 
waarin de omleiding via de Rijksstraatweg 
en Ubbergensdijk van kracht is; klik hier 
voor de bijlage van de plattegrond.
De omleiding zal duren tot 7 december 
aanstaande. Voor iedereen die bij Notre 
Dame moet zijn en weer vertrekt vragen 
we, zeker in de komende donkere en 
natte weken, om extra voorzichtig te zijn.

Bereikbaarheid  
Notre Dame in 
verband met aanleg 
snelfietsroute

http://www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl
http://www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl
http://www.buurtgezinnen.nl
https://uploads-ssl.webflow.com/5ad861eea295e7d56feb85ac/5f8976b154d2275222f8e732_Wegwerkzaamheden%20Notre%20Dame.pdf

