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Agenda

02-06-2021 Heropening school

02-06-2021 Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen 2021-2022  

07-06-2021 Leerjaar 4: Webinar (19.00-19.45)

07-06-2021 Leerjaar 5: Webinar (20.00-20.45)

08-06-2021 Leerjaar 1-2: Webinar (19.00-19.45)

08-06-2021 Leerjaar 3: Webinar (20.00-20.45)

09-06-2021 Raad van Toezicht

16-06-2021 MR

16-06-2021 Ouderraad

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

30 april, de dag voor de meivakantie, het zou 

een gewone lesdag worden... Of toch niet?  

Nee natuurlijk niet! Het was de laatste lesdag  

voor leerjaar 5 en de beste dag uit menigeen 

leven. Leerlingen werden verwelkomd door de 

energieke live-act van blaasmuziekanten: Broad-

way Brass, er was een lasergame, een mocktail-

bar, een silent disco, een virtual race, veel vette 

spellen en er waren natuurlijk onze vijfdejaars die 

er bijna klaar voor zijn om onze school te verlaten. 

Een groep die we niet snel zullen vergeten...

Laatste lesdag leerjaar 5
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Op 16 april mochten twee leerlingen van onze 

school – Bente Janssen en Hiske van den Berg – 

een gedicht voorlezen bij de virtuele opening van 

het evacuatiemonument en de Herinneringsroute 

Thornsche Molen – Zyfflich. Het monument –  

ontworpen door Anne Thoss en genaamd  

Menschenkinder – bestaat uit dertig beelden, 

vijftien in Nederland en vijftien in Duitsland.  

De beelden laten zien dat alle mensen gelijk zijn 

en de opstelling is grensoverschrijdend. De her-

inneringsroute is ontwikkeld in het kader van 75 

jaar vrijheid en neemt fietsers en wandelaars mee 

om de strijd die gestreden is in de Ooijpolder te 

herinneren. Bente en Hiske hebben het gedicht 

opgedragen in het Nederlands én in het Duits en 

ze krijgen daarvoor een groot compliment!

Jammer genoeg is er dit jaar weinig te doen 

rondom internationalisering. Corona heeft al het 

reizen lamgelegd. Maar stil staan we zeker niet! 

Vanuit het vak Engels heeft een groep leerlingen 

uit leerjaar 3 onder leiding van Cees Pronk online 

contact met leerlingen uit Hongarije en Spanje.  

Scholen waar we normaal echt mee uitwisselen. 

Een leuk alternatief voor in deze tijd. Tell me 

what’s not in the news, is het uitgangspunt.  

Aan de hand van verschillende thema’s zoals 

school- en privéleven, hebben de leerlingen  

online gesprekken en werken ze zo aan hun 

spreekvaardigheid en leren ook weermeer over 

andere culturen kennen. De eerste sessie is achter 

de rug en het was zeer geslaagd!

Van week 21 t/m 24 gaan de leerlingen 

van leerjaar 1 eenmaal per week tijdens 

een dagstart aan de slag met het lesmateriaal 

‘Je brein de baas’. De coronamaatregelen 

hebben veel invloed gehad op het leven 

van jongeren. Afspreken met vrienden en 

sporten was moeilijker en onze eerstejaars 

leerlingen hebben nog niet een normaal 

‘Notre Dame-jaar’ mee mogen maken.  

Met de lessenserie ‘Je brein de baas’ willen 

we onze eerstejaars leerlingen ondersteunen  

in wat ze kunnen doen om zich beter te voelen,  

door handvatten te geven hoe om te gaan 

met stress en hun gevoelens. Bij de lessen 

krijgen ze ook een informatieblad met links naar 

handige sites en apps over mentale gezondheid.  

Wij zijn enorm blij dat vanaf 2 juni onze school 

weer voor iedereen opengaat! 

Opening  
evacuatiemonument Eindexamens

World citizens, tell me 
what’s not in the news!

Corona of geen corona……in de natuur rondom 
Notre Dame draait de ‘Circle of Life’ gewoon door!

Je brein de baas – Jongeren in coronatijd 

Maandag 17 mei was het dan zo ver: waar 

leerlingen uit havo5 eigenlijk hun hele 

schoolcarrière al naar uitkeken is werkelijkheid 

geworden: het eindexamen. Ondanks alles – 

of misschien wel dankzij alles – hebben onze 

leerlingen alles op alles gezet (lees: school 

op zaterdag!) om dit eindexamen te gaan 

rocken. Wij zijn supertrots op hen en we willen 

iedereen dan ook heel, heel veel succes wensen.  

Dit Webazine verschijnt 2-wekelijks (met uitzondering van de 

schoolvakanties) en is ook te downloaden op onze website onder 

de knop
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