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Agenda

20-04-2021 Leerjaar 5: Herkansingen 

26-04-2021 Vrije dag Notre Dame  

27-04-2021 Koningsdag - vrije dag Notre Dame

28-04-2021 Leerjaar 5: Examenvoorlichting

30-04-2021 Leerjaar 5: Laatste lesdag 

03-05-2021 Meivakantie (tm 14-05-2021) 

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

Op dinsdag 13 april kregen wij van Jacob bericht 

dat hij en zijn moeder Tina in Nederland mogen 

blijven. Dat is fantastisch nieuws! Op alle mogelij-

ke manieren heeft een groep mensen om Jacob 

heen zich ingezet om Jacob in Nederland  

en daarmee ook op onze school te houden. 

167.000 mensen hebben in korte tijd de petitie 

ondertekend en mede daardoor worden Jacob  

en zijn moeder niet uitgezet naar Armenië.  

 

Deze petitie blijft open, voor de kleine groep 

mensen in Nederland die in dezelfde situatie  

zit, maar nog wacht op hetzelfde nieuws.  

Voor hen vragen wij u nog steeds om de petitie  

te ondertekenen.  

Jacob blijft! 
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Onder het genot van een stuk vlaai (Marian  

‘van de mediatheek’ zal eind april met pensioen 

gaan) keken de leerlingen uit leerjaar 5 afgelopen 

maandag naar het speciaal voor ons samengestel-

de programma van ‘Go Short’. Go Short - Inter-

national Short Film Festival is een Nijmeegs film-

festival dat de korte film promoot. Normaliter 

worden de films getoond in de LUX, maar dit jaar 

maakten we van onze eigen school voor heel even 

een eigen bioscoop. Het programma bestond uit 

verschillende Europese animatiefilms, documen-

taires en experimentele films en de thema’s sloten 

aan bij maatschappelijke onderwerpen. Daarmee 

was dit project een perfecte afsluiting voor het 

vak Maatschappijleer.

Go Short 

Terwijl jullie kinderen vorige week dinsdag de 

zoveelste puzzel/cake/thuiswerkopdracht aan 

het maken waren, hadden de medewerkers 

van Notre Dame een teamdag. En niet zomaar 

een teamdag. De dag stond in het teken van 

Vertrouwen, Vrijheid, Verantwoordelijkheid en 

Verantwoording. De waarden die leidend zijn  

voor de manier waarop we onze doelen  

proberen te bereiken. In de ochtend waren 

er vier workshops, geleid door externe coaches, 

waarin we in gesprek gingen over waar we 

staan binnen Eigenwijs Leren. In de middag 

vonden er (op veilige afstand) bijzondere en 

inspirerende workshops plaats. We voelden 

ons een beetje als de leerlingen bij ‘Niks is 

te gek!’. Er werd onder andere gejodeld, 

gegoocheld, gedanst, we kregen een Syrische 

inburgeringscursus en we maakten een spandoek 

voor onze Jacob. Het is heel waardevol om tijd  

te nemen het gesprek aan te gaan, terug te 

blikken, vooruit te kijken en natuurlijk om plezier te 

hebben met elkaar. Ook wij leren voor het leven.  

Teamdag april 2021
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Dat de sfeer op school door Corona anders is dan 

we gewend zijn, dat weten we nu wel. Maar ook 

‘Niks is te gek’ kan al een hele tijd niet doorgaan. 

En dat is jammer, zo vindt ook Anna Lucia van 

Moerkerk uit leerjaar 1. Door de ogen van een 

leerling: 

Het ‘Eigenwijs leren’ kun je ook terugvinden in 

de ‘Niks-is-te-gekdagen’. Als je bijvoorbeeld  

‘iets knutselen’ leuk vindt of als je het aandurft  

om met een roofvogel op je arm te staan.  

Die activiteiten hoeven niets te maken te hebben 

met de leerstof van school. Door een bezoek aan 

het Muzieum leer je hoe het voelt om blind te  

zijn en door het beklimmen van de St. Stevensto-

ren kun je Nijmegen vanaf grote hoogte bekij-

ken. Niet het leren vanuit de boeken maar leren 

door het te doen.   

De ambulanceworkshop heeft de meeste  

indruk op mij gemaakt. Het heeft me een goed 

beeld gegeven hoe een ambulancemedewerker 

werkt in coronatijd. Ik heb gezien hoe een ambu-

lance er van binnen uitziet en geleerd hoe  

je iemand moet reanimeren. Ook heb ik  

gezien hoe Covid-19 een ambulancemedewerker 

het lastig maakt met alle beschermende kleding 

die gedragen moet worden. Iemand snel even 

helpen is er niet meer bij. Jammer dat de  

‘Niks-is-te-gekdagen’ niet meer door kunnen 

gaan vanwege Corona. Natuurlijk ben ik heel blij 

dat we minimaal één dag in de week naar school  

kunnen gaan, maar de ‘Niks-is-te-gekdagen’  

geven toch iets extra’s. Ik kan niet wachten tot  

de activiteiten weer door kunnen gaan. 

Door de ogen van een leerling… 

Dit Webazine verschijnt 2-wekelijks (met uitzondering van de 

schoolvakanties) en is ook te downloaden op onze website onder 

de knop Webazine.
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