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Agenda

30-03-2021 Leerjaar 4-5  - Toetsweek (tm 07-04)

02-04-2021 Leerjaar 1-2-3 – Eigenwijze Dagen* (tm 07-04)

05-04-2021 2e Paasdag

06-04-2021 Teamdag* (onder voorbehoud: informatie volgt)

07-04-2021 Raad van Toezicht

* Vanwege Covid-19 zijn alle data en tijden onder voorbehoud

Een gat in de lucht sprong ik toen Mark Rutte 

vertelde dat we weer naar school mochten.  

Eén dag in de week dan wel, maar na 2 maanden 

thuisonderwijs klonk dit me als muziek in de oren. 

Eindelijk kwam het ‘sociale school leven’ weer 

op gang. Maandag 1 maart was het zover voor 

leerjaar 1. Eindelijk weer naar school. Tijdens de 

les staan de tafeltjes 1,5 meter uit elkaar, want  

we willen elkaar het coronavirus niet cadeau doen.  

Na de les blijven de leerlingen zitten en komt er 

een nieuwe leerkracht. Ook maken we gebruik 

van een inmiddels bekend fenomeen: het mond-

kapje. We dragen het mondkapje als we door  

de school lopen. 

Na 2 maanden thuis te hebben geluncht kunnen 

we weer op school eten en eten en drinken halen 

in de kantine. Tijdens de pauze kunnen we weer 

met onze vrienden praten, maar dan wel op 1,5 

meter afstand. Thuisonderwijs werd eentonig 

ondanks de vele afleiding. Op school zorgt  

de leerkracht ervoor dat je bij de les blijft. 

Met elkaar in één ruimte verkleint de afstand 

letterlijk en figuurlijk, vragen stellen gaat veel 

makkelijker als bij de online les. Het mooiste,  

fijnste vind ik bovenal het kletsen met vrienden 

ook al is dat op 1,5 meter afstand. 

 

Door: Anna Lucia van Moerkerk, leerjaar 1 

Weer naar school 

mailto:webazine%40notredame.nl?subject=


NDDA WEBAZINE 072020/2021

Er wordt in de leerjaren 1 t/m 4 hard gewerkt aan 

diverse online opdrachten voor het vak beeldend. 

Op de afbeeldingen twee ‘snoepkevers’:  

ware kunstwerken. En heel erg lekker ;-)

 

Beeldend in lockdown: leerjaar 5 LIVE en beeldend leerjaar 1 t/m 4 ONLINE  

Door Stefan Tingen, lesgroep 1.3 Door Daan Brouwers, leerjaar 5

De examenklas heeft gejut op het waal-
strandje en heeft daar heel veel zwerfafval 
opgeruimd. Het paste maar net in mijn auto. 
Het afval is gebruikt als materiaal voor de 
eerste schoolexamenopdracht: maak een 
assemblage met als thema ‘transformatie’. 

Door Loet Rosmalen, lesgroep 2 Door Sem Hendriks, leerjaar 5 

Dit jaar werden de presentaties van het Profiel-

werkstuk in leerjaar 5 voor de eerste keer in de 

geschiedenis van Notre Dame online gegeven.  

De ervaring van een leerling: 

Ik vond het presenteren van ons PWS via Teams 

best wel gek. Ik vind het best jammer dat we niet 

het hele idee van de PWS-avond met iedereen op 

school hebben kunnen meemaken.  

Via Teams voelt het dan toch wat minder echt. 

Daarnaast was het best wel chaotisch met hoe je 

alles en iedereen moest toevoegen aan de ver-

gadering. Maar dit is goed gekomen. Ik denk dat 

het presenteren via Teams voor iets meer stress 

zorgde. Wel was het wat veiliger. Je kon beter 

doen alsof je tegen niemand aan het praten was 

omdat je alleen de PowerPoint kon zien en niet 

naar iedereen die meekeek hoefde te kijken.  

Maar alsnog had ik het liever op school gedaan 

met normaal publiek en dus niet via Teams.  

Ik denk dat dat een leukere en betere afsluiting 

zou zijn geweest voor het PWS waar we zo veel 

werk en tijd in hebben gestoken. 

Door: Romee Rutten, leerjaar 5 

PWS-presentatie online 

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

1 April

http://
https://www.notredame.nl/
https://www.notredame.nl/webazine-archief

