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05-04-2021 2e Paasdag

06-04-2021 Teamdag* (geen lesdag) 

07-04-2021 Raad van Toezicht

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

* In verband met de teamdag op dinsdag 6 april zijn 
 de leerlingen van alle leerjaren vrij

Ik ben Gina Lootsma. Naast mentor in leerjaar 

5 (en coach van een leuke leerling in leerjaar 4) 

ben ik docent Engels. Ik hoop dat de huidige 

coronamaatregelen binnenkort kunnen worden 

versoepeld en dat we het volgende schooljaar 

weer gewoon met zijn allen naar school kunnen 

gaan, want ik mis het om iedereen op school  

te hebben, collega’s én leerlingen.  

 

Sinds een jaar of tien geef ik scheikunde en 

Natuur, Leven en Technologie (NLT) op Notre 

Dame. Vakken met theorie maar ook met 

practicum. Die afwisseling vind ik erg prettig.  

Mijn naam is Elmera Hooft. Ik ben mentor van  

een groep vijfdeklassers en samen met Marjan  

van de Goor begeleid ik leraren in opleiding  

of collega’s bij het doen van onderzoek. 

 

Mijn naam is Koen Laurijs. De jonge leerlingen 

kennen mij vast wel van gezicht maar hebben nog 

geen les van mij gehad. Ik geef wiskunde, reke-

nen, scheikunde en NLT vooral in de bovenbouw. 

Na eerst 25 jaar in de verpleging gewerkt te 

hebben werk ik nu alweer 13 jaar met veel plezier 

in het onderwijs. Ik wil graag weten hoe dingen 

werken en probeer die nieuwsgierigheid ook over 

te brengen op leerlingen. Jullie hebben ten slotte 

de toekomst!! Goed je best doen, dan komen we 

elkaar vanzelf binnenkort in de klas tegen.  

 

Ik ben Tim, docent biologie en decaan. In mijn 

vrije tijd maak ik muziek in een band en zit ik 

graag met vrienden in de kroeg. Beide staan  

nu dus even op een laag pitje maar dat gaat  

goed komen!  

 

Mijn naam is Milou Blankenheym en ik verzorg 

lessen beeldende vorming, audiovisuele vorming 

en CKV hier op school. Ik vind het heel fijn om 

met jongeren te werken op het gebied van 

beeldende kunst. Het is supergaaf om te zien wat 

voor prachtige kunstwerken leerlingen maken en 

ook om hen te coachen in het besef dat ze dat 

kunnen. Ik vind het belangrijk om kunst en cultuur 

toegankelijk te maken voor leerlingen. Ook ben 

ik mentor in leerjaar 5. Het mentoraat vind ik een 

mooie taak omdat je leerlingen goed leert kennen 

en hen kunt begeleiden in hun persoonlijke 

ontwikkeling. En het is een bijzonder mentoraat 

omdat je leerlingen naar hun diploma begeleidt! 

 

Stel je voor - je mag je voorstellen. In twee regels, 

terwijl taal nou echt je ding is. Dan wordt het 

zoiets: ik ben Mariken, houd van de kracht van 

taal, van woordgrappen, van gesprekken met 

leerlingen en van mijn leven in Berg en Dal. 

 

Dag, ik ben Marloes van der Wal. Ik geef 

economie in leerjaar 4 en 5 en ben naast 

mentor van leerjaar 5 ook decaan. Ik vind het 

een voorrecht om leerlingen te helpen bij hun 

persoonlijke ontwikkeling. Notre Dame is al 

jarenlang echt ‘mijn’ school. Ik houd van de 

kleinschaligheid, het fijne contact met leerlingen 

en collega’s en de korte communicatielijntjes. 

Daarnaast geniet ik van het fietsen naar school  

en ben ik in mijn vrije tijd graag op de tennisbaan. 
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Een aantal maanden geleden konden we ons 

inschrijven voor een toneelclub. We zouden gaan 

werken aan een project, bijvoorbeeld een toneel-

stuk of een film. In dit stukje vertel ik er over! 

Maanden zijn we bezig geweest om te verzinnen 

wat we wilden gaan doen. Toen dat eenmaal  

besloten was, zijn we begonnen met het verzin-

nen van het verhaal en de personages. Dit deden 

we niet alleen. We kregen hulp van Olle en Veerle.  

Zij zijn derdejaars docent Theater Artez in 

Arnhem. Ze bedachten elke week leuke spellen 

die we konden doen als warming-up en ook wij 

mochten onze ideeën vertellen. Elke dinsdagmid-

dag kwamen we bij elkaar om te brainstormen, 

maar helaas kwam daar weer een lockdown om 

het hoekje kijken. De scholen gingen dicht en 

we konden niet meer in de Kleine Dame bijeen 

komen. Net zoals de lessen gingen we online 

verder. Het was natuurlijk heel anders, maar het 

ging best goed! We kregen andere spellen die we 

online konden doen. Bijvoorbeeld dat iemand een 

voorwerp opnoemde en dat moesten we dan heel 

snel pakken. We konden makkelijk overleggen, 

alleen was het anders dan we gewend waren.  

Maar toch vond ik - en ik spreek ook voor de 

andere leerlingen - dat Olle en Veerle enorm hun 

best hebben gedaan om er toch nog een leuke 

les van te maken en dat is ze zeker gelukt! En daar 

wil ik ze ook heel erg voor bedanken! 

Gelukkig mochten we na een tijd weer samenko-

men en dit hebben we nuttig besteed. We zijn nu 

aan het filmen en we zijn bijna klaar. We zetten 

nog de laatste puntjes op i en dan hebben we een 

hele mooie film neergezet!  

Door: Rosalie van den Elzen, leerjaar 2 
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Sinds begin februari zijn de socialmedia-kanalen 

van de school weer actief! Zo posten we wekelijks 

berichten op Facebook en Instagram. Op die 

manier proberen we leerlingen, ouders en 

anderen betrokken te houden bij onze school 

en geven wij ze een inkijkje in de dagelijkse 

gang van zaken. Soms nemen we een filmpje op, 

andere keren maken we een leuke foto en soms 

organiseren we ook leuke acties op social media! 

Daarnaast is er ook veel informatie te vinden  

over bijvoorbeeld de lessen van de kunstvakken,  

het Eigenwijs Leren, Malawi en Niks is te gek!  

Vind jij het leuk om te helpen of heb je zelf 

leuke foto’s en video’s? Mail dan gerust naar 

socialmedia@notredame.nl en vergeet niet  

om ons te volgen op Facebook en Instagram. 

 

Het Socialmedia-team van Notre Dame 

Vrolijk Pasen namens het Socialmedia-team Notre Dame! 
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Dit Webazine verschijnt 2-wekelijks (met uitzondering van de 
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