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* Vanwege Covid-19 zijn alle data en tijden onder voorbehoud
21-12-2020 KERSTVAKANTIE (tm 01-01-2021)
04-01-2021 Leerjaar 5: Start lessen (op school)

In dit
Webazine

04-01-2021 Leerjaar 1-2-3-4: Start online lessen
05-01-2021 Leerjaar 5: Herkansingen (14.00-15.30
plus uitloop voor verlengers)
15-01-2021 Leerjaar 4: Herkansingen (op school)
18-01-2021 Leerjaar 5: Toetsweek 2 (tm 25-01-2021)

Theater Oostpool op Notre
Dame achter glas

25-01-2021 Leerjaar 4: Toetsweek 2 (tm 01-02-2021)
27-01-2021 Leerjaar 1-2-3: Eigenwijze Dagen (tm 29-01-2021)

Paarse vrijdag

21-01-2021 Raad van Toezicht

Kerstkaarten voor Kalorama

22-01-2021 Leerjaar 3: Vitrine (19.30-21.30)

Sponsorwandeling: Meters voor Malawi

28-01-2021 Ouderraad

Beste leerlingen, beste ouder(s), verzorger(s),

Ik wens iedereen dan ook heel fijne, mooie
dagen in eigen kring en een welverdiende

We zijn het afgelopen jaar in een totaal

vakantie.

veranderde wereld terechtgekomen door de
komst van Corona. We beleven allemaal een

Laten we er samen straks een heel nieuw, mooi

nieuwe, niet eerder gekende werkelijkheid. Die

en in bepaalde opzichten beter jaar van maken,

werkelijkheid vraagt van iedereen voortdurend

met elkaar! Want zoals Aristoteles al zei: “De

aanpassingsvermogen, flexibiliteit en begrip

som is meer dan het geheel der delen”.

voor elkaars situatie. Terugkijkend op dit bij-

Die meerwaarde hoop ik dat iedereen beleeft

zondere en soms ingewikkelde jaar ben ik trots

die verbonden is met Notre Dame, onze school.

op de innovatieve kracht en creativiteit die het
team heeft laten zien en trots op onze leerlingen

Met hartelijke groet,

die door alles heen zo goed mogelijk hun best

Marij van Deutekom

zijn blijven doen. Ook waar de motivatie soms
moeilijk op te brengen was en ze zich niet altijd
fijn voelden. Allemaal een groot compliment
daarvoor en dankjewel voor alle inspanningen
die geleverd zijn!
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Theater Oostpool op
Notre Dame achter glas
Theater zál er zijn op Notre Dame: dan
maar met glas ertussen.
Een theatervoorstelling op het
schoolplein en de toeschouwers veilig
achter het raam met een koptelefoon
op. Zo ging het er afgelopen
vrijdagmiddag 4 december coronaproof
aan toe op Notre Dame.
DE RAMEN VAN DE SCHOOL
FUNGEREN ALS ÉÉN GROOT
SPATSCHERM.
Kan de uitvoering vanwege corona niet
binnen, dan blijven wij wel buiten met
onze hele productie, dachten Theater
Sonnevanck en Toneelgroep Oostpool.
Samen gaan ze meer dan honderd
middelbare scholen langs met hun
voorstelling Crazy Stupid. Woordvoerder
Koen Waanders: ,,Op deze manier
hoeven wij de school niet in, maar
kunnen we toch een theatervoorstelling
aanbieden.”
De vierdejaarsleerlingen zaten
gistermiddag voor het vak Culturele
en Kunstzinnige Vorming (CKV)
aandachtig te kijken naar de
voorstelling. CKV-docente Amber
van Altena was blij dat de vierdejaars
ondanks de coronabeperkingen, toch
een theatervoorstelling konden zien.

In andere tijden zouden ze in kleine
groepjes naar de schouwburg of
Doornroosje zijn gegaan, maar dit vond
Altena eigenlijk ook wel erg leuk. ,,Het
is heel fijn dat we het theater naar onze
school hebben kunnen halen”,
vertelt ze enthousiast.
De 16-jarige Guus Kranenburg
vond deze manier om toch een
theatervoorstelling te bekijken zelfs
een pluspunt hebben en voor herhaling
vatbaar. ,,Ik vond het een heel goed
systeem. De koptelefoon vond ik fijn.
Daardoor hoorde ik geen geluiden op
de achtergrond en kon ik mijn aandacht
er beter bij houden.” Ook de even
oude Marlene Orlemans vond het een
goed alternatief. ,,Ik vind het erg heel
fijn dat een theatervoorstelling op deze
manier nog steeds kan doorgaan.”
Artikel uit De Gelderlander regio
Nijmegen e.o., 7 december 2020
https://www.gelderlander.nl/berg-endal/theater-zal-er-zijn-op-notre-damedan-maar-met-glas-ertussen~a8d54552/

Paarse vrijdag
Vorige week vrijdag heeft de GSA paarse
vrijdag georganiseerd om te laten zien dat
iedereen op deze school geaccepteerd wordt
zoals hij/zij is en om gender- en seksuele
diversiteit te vieren. De school werd net
zoals vorig jaar volledig versierd met slingers
en vlaggen. Veel mensen hebben paars
aangetrokken en we hebben de creatiefste
outfits voorbij zien komen. Er zijn twee prijzen
uitgereikt aan de leraar en leerling met de
meest paarse outfits. In de pauzes werd
chocolademelk en cake verkocht waarvan
de opbrengst naar Malawi ging. Ook werd
er geschminkt, werden er haren paars
gespoten en nagels gelakt. Wij vonden
het een geslaagde dag en we willen jullie
allemaal bedanken voor jullie paarse outfits
en getoonde support!
De GSA-leden!
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Kerstkaarten voor
Kalorama
Helaas geen kerstviering dit jaar.
Maar het idee was wel erg mooi en de kaarten
waren al gekocht.
Dus in plaats van de kerstviering op vrijdag
hebben de leerlingen van leerjaar 3
afgelopen dinsdag 200 kerstkaarten
geschreven voor de bewoners van
zorgorganisatie Kalorama in Beek.
Met een sfeervol kerstmuziekje
op de achtergrond en een
knapperend haardvuur
op het digibord was
het een erg

Meters voor Malawi

gezellige
dagstart.

Namens hen: bedankt!

Nee, we hebben dat motto niet echt waar

een leuk bedrag bijeen, Anneke van Bronswijk

kunnen maken: in maart geen kilometers per

naaide een hele partij mooie mondkapjes

vliegtuig; in december geen meters door het

en verkocht ze voor ons goede doel en de

bos. Beide keren zat corona ons dwars.

kantine-groep onder leiding van Jolanda

Maar niet getreurd: er is wél heel hard

maakte maar liefst 729 euro winst met broodjes

gewerkt om geld te verzamelen voor onze

bapao en tosti’s. In januari komen de “vergeten

vriendschapsschool in Chingale! Leerjaar 1 bleek

enveloppen” nog mee naar school. Mocht je

een groot talent te hebben voor het zoeken

eerder van het geld af willen, dan kan het ook

van sponsors voor de sponsorloop en ook de

gestort worden op rekening nr. NL 75 RABO

leerjaren 2 en 3 brachten heel wat geld in het

0105103152 ten name van Notre Dame onder

laadje. En al die lieve donoren vonden het prima

vermelding van ‘Malawi-actie’.

dat geld toch af te staan, ook al moesten wij
de wandeltocht afblazen. Daags na de ernstige

De tussenstand is in elk geval geweldig: op 15

oproep van onze Minister-President om vooral

december stond de teller op 9154 euro!!!

niet met méér dan twee mensen te gaan

Een fantastisch resultaat dus. Als de lockdown

wandelen, konden we toch moeilijk de Elyseese

voorbij is en het voorjaar in de lucht zit, willen

velden oversteken met 450 man. De Notre

we heel graag alsnog de route lopen, die voor

Dame mag dan één grote familie zijn, de politie

vandaag gepland stond. Iedereen die heeft

zou nooit van ons aannemen dat we tot één

bijgedragen, op welke manier dan ook, heel

huishouden behoren.

hartelijk bedankt!

Behalve via de sponsortocht, werd er uit
onverwachte hoek ook geld bijgedragen voor

De Malawi-club: Sylvia, Mignon, Mireille

Malawi: de GSA-groep bracht op Paarse vrijdag

en Corrie

Namens de redactie van het Webazine
heel fijne feestdagen!
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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