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In dit
Webazine

30-11 Leerjaar 1: Webinar (19.00 -19.45)
30-11 Leerjaar 2: Webinar (20.00-20.45)
01-12 Leerjaar 4: Webinar (19.00 – 19.45)
01-12 Leerjaar 5: Webinar (20.00 -20.45)

Eigenwijze Dagen leerjaar 1

01-12 Studiedag teams (nadere informatie over invulling
van het herstelprogramma en Niks is te Gek! volgt nog)

Dans in het 2e leerjaar

02-12 Leerjaar 3: Webinar (19.00 -19.45)

Mediateam Notre Dame

08-12 Beroepenavond (onder voorbehoud)

Voorstelronde 3 - Team leerjaar 2

08-12 Bestuur (20.00)
11-12 Paarse Vrijdag

Schoolkantine Notre Dame

15-12 Kerstactiviteit (onder voorbehoud)

Maastricht Universitair Medisch Centrum Onderzoek effect coronacrisis op leefstijl
en gezondheid bij kinderen

18-12 Kerstviering leerlingen

Eigenwijze Dagen leerjaar 1
De eerste Eigenwijze Dagen van leerjaar
1 vonden plaats van woensdag 4 tot
en met vrijdag 6 november. Tijd om bij
te werken, maar vooral: tijd voor iets
anders! Op woensdag trad theatergroep
Playback op voor al onze eerstejaarsleerlingen in de Kleine Dame met een
interactieve voorstelling over pesten.
Indrukwekkend, meeslepend, maar
vooral stof om over door te praten en
dat hebben we ook zeker gedaan.
Het prentenboekenproject vond plaats
op vrijdag. Leerlingen gingen in groepjes werken aan hun eigen prentenboek
en ze kregen tussendoor de kans om
vragen te stellen aan kinderboekenschrijver Barend Last tijdens een live
videogesprek. Een anders, maar leuk
weekje!
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Dans in leerjaar 2
Voor dans kregen we de opdracht om
een dans te maken met het thema
“Grease”. Ik zou deze dans met Louise
doen, maar omdat ik 10 dagen niet op
school was, is Louise met een ander
groepje begonnen.
Doordat ik thuis zat had ik veel tijd, en
ben ik een beetje in beweging gekomen
en gaan dansen, dit doe ik wel vaker.
Ik zette het liedje “control” op van Zoë
Wees en ben hierop gaan improviseren.
Uiteindelijk bleek dit een leuke dans te
zijn. Aangezien ik die dag erna dans had
op school, overwoog ik om deze dans
als solo te laten zien bij de presentatie.
Ik ben hiermee naar Elisabeth gegaan
en zij vond dit eigenlijk ook wel een

goed idee. Ik was nogal zenuwachtig
omdat het een gevoelig liedje is en ik
had veel emoties om over te brengen.
Ik was eerst ook heel erg aan het
trillen van de spanning, maar later toen
ik eenmaal begonnen was ging het
eigenlijk allemaal vanzelf. Al snel voelde
ik de emotie van me afglijden en voelde
ik me vrij.
Toen ik klaar was met mijn dans
voelde ik een grote opluchting, de
spanning die ik van tevoren had
gevoeld was verdwenen. Ik kreeg
een groot applaus, zelf was ik ook
erg blij met het eindresultaat. Louise
had al snel gemerkt dat ik mijn emoties allemaal had verwerkt in mijn dans.
Ze kwam naast me zitten en keek me
aan, ze vertelde dat ze trots op me was.

Ze had mij nog beloofd dat wij de
volgende dans wel samen zouden
dansen. We hadden al snel het
thema, een lied en de aankleding
bedacht. In de vakantie hebben we
nog geoefend en op de dag van de
presentatie hebben we hem afgemaakt.
De zenuwen die we allebei van
tevoren hadden, hadden we er al
snel vanaf gedanst. Ook bij deze
dans kwamen de complimentjes al
gauw en kon ik mijzelf er niet van
weerhouden om te glimlachen. Ik
heb Louise toen nog een lieve knuffel
gegeven. Nu is helaas dans voorbij en
gaan we door naar het andere kunstvak
maar wat heb ik genoten van deze tijd.
Groetjes Filiz leerjaar 2
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Media team is live

Mediateam Notre Dame
Hoi, wij zijn Emma en Jera en wij zitten
in het Mediateam. Wat houdt het
Mediateam nou in? Met een groepje
uit leerjaar 1 en 2 maken wij leuke
filmpjes/content voor de school. Wij
doen dit voor de kinderen in groep 7 en
8 die misschien naar deze school willen
komen, maar door de maatregelen
komen er waarschijnlijk geen Open
Dagen. Dus bedachten we om filmpjes
te maken zodat de kinderen toch nog
kunnen zien hoe het hier is.

Met zijn achten komen we elke vrijdag
in de dagstart samen om nieuwe
ideeën te bedenken en die samen te
bespreken. Ook gaan we vaak op de
dinsdagmiddag filmen met alle ideeën
die we de week daarvoor hadden
besproken. We verdelen de taken,
maken kleine groepjes en gaan filmen.
We vinden het allemaal echt superleuk
om te doen!
Het is ook echt supergezellig om samen
hiermee bezig te zijn. Je leert elkaar
hierdoor veel beter kennen! Ook leren

we veel over hoe je goed kan filmen.
DOKS ontwerpburo helpt ons met het
filmen en hoe we de beste belichting,
geluid en camerawerk hebben. Normaal
maakten zij alle video’s en de content,
maar omdat ons motto hier op school
‘’de kinderen nemen de regie over’’ is,
besloten ze de kinderen de content te
laten maken en hun ideeën eraan toe te
voegen. Wij doen dit met veel plezier
en gaan graag nog lang door!
Door: Emma Meeuwsen en Jera van
Schijndel, leerjaar 1
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Voorstelronde 3 team leerjaar 2
Mijn naam is Mireille Sleutjes (zittend
2e van links) en ik geef het prachtige
vak Lichamelijke Opvoeding. Mooiste
aan mijn vak vind ik dat bewegen
zoveel zichtbare positieve energie
bij onze leuke leerlingen losmaakt. Ik
geniet erg van de dynamiek tussen de
leerlingen en het plezier dat ze hebben
en daarin vind ik het belangrijk dat
iedereen kan zijn wie hij/zij is!
Servus! Wie geht es euch? Mein Name
ist Jennifer Vermaesen und ich bin
Lehrerin Deutsch für die 2. und 3.
Klasse der Notre Dame des Anges. Ich
mag meinen Beruf, weil ihr einfach toll
seid! Auf Wiedersehen

Hallo allemaal, mijn naam is Daniëlle
Geenen en ik geef alweer zo’n 16
jaar aardrijkskunde op Notre Dame.
Met mijn vak hoop ik de wijde wereld
om ons heen een stukje dichterbij te
brengen. Daarnaast ben ik coach van
de leuk(st)e basisgroep, 2B. Wat ik zo
leuk vind aan onze school is dat het
een kleine, gezellige school is met heel
veel leuke mensen op een heel mooi
stukje aarde!
Hoi, ik ben Jeroen! Ik geef
geschiedenis, wauw superleuk, in
zowel de onder- als de bovenbouw.
Daarnaast ben ik coach van twaalf
(meestal) hele leuke leerlingen uit jaar
2! Ik hoop ze alle twaalf heelhuids af te
leveren in jaar 3.

Wie ben je? Geerte Nijman. Wat geef je?
Biologie aan leerjaar 1, 2 en 3.
Wat vind je leuk aan je werk op Notre
Dame? Het is een kleine school, de
school ligt op een prachtige plek en met
biologie kunnen we vaak naar buiten!
Mijn naam is Katie van Maren en ik ben
docent Engels (2 en 5 havo). Doordat ik
half Brits ben heb ik de Engelse taal altijd
al leuk gevonden! Naast lesgeven volg ik
mijn masteropleiding en hou ik me bezig
met het ontwikkelen van het Cambridge
programma hier op Notre Dame.
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Werken in de kantine
Wij zijn Solyna en Sylvia en wij
werken in de kantine van Notre
Dame. Dat vinden wij erg leuk om
te doen. Je leert op die manier
ook iedereen uit school een beetje
kennen en het is ook een leuke
manier om je pauze mee op te
vullen. Wat doen wij in de kantine?
We maken tosti’s en broodjes of
wraps zelf. We verkopen blikjes
drinken, soep, broodjes, tosti’s,
wraps, rijstwafels, gevulde koeken
en stroopwafels. Dit jaar werken
er acht leerlingen, in totaal vier uit
leerjaar 5 en vier uit leerjaar 3. Als de
vakantie begint krijgen we allemaal
een envelopje met een kleinigheidje
voor het werken.

Niks is te gek!
Het resultaat van een arbeidsintensieve Halloween activiteit.

Maastricht Universitair
Medisch Centrum

de gevolgen van de pandemie voor
kinderen te beperken.

Onderzoek naar het effect van
de corona-crisis op leefstijl en
gezondheid bij kinderen

In het kader van een tweede golf
is het uitermate belangrijk om de
gezondheid en leefstijl van kinderen
ook in de komende periode te
blijven monitoren. Daarnaast spelen
er bij deze tweede golf veel nieuwe
vragen. Om deze vragen te kunnen
beantwoorden, roepen we alle
gezinnen in Nederland met kinderen
tussen 4-18 jaar op om deel te nemen
aan het onderzoek.

De maatregelen rondom het coronavirus hebben een grote impact op
Nederlandse kinderen en jongeren.
Samen met kinderartsen uit andere
ziekenhuizen in Nederland is er in
mei van dit jaar in het Maastricht
Universitair van de maatregelen op
de leefstijl van Nederlandse kinderen.
Recent zijn de eerste resultaten
gepresenteerd, die ook door het
RTL-nieuws, Jinek en het Jeugdjournaal zijn gedeeld. Een groot deel
van de kinderen beweegt minder,
eet ongezonder en slaapt meer in
coronatijd. Een deel van de kinderen
is zelfs toegenomen in gewicht. De
resultaten van deze studie worden
gebruikt bij het maken van beleid om

Meer informatie?
Dit Webazine verschijnt maandelijks (met uitzondering van de
schoolvakanties) en is ook te downloaden op onze website onder
de knop Webazine.
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MUCM heeft scholen benaderd
om ouders en leerlingen te informeren over dit onderzoek. Ouders
en kinderen die hieraan deelnemen
ontvangen enkele anonieme digitale
vragenlijsten, die zij op ieder ge-wenst
moment kunnen invullen. U kunt hier
klikken voor verdere informatie over
deelname aan het onderzoek.

