
Eerste schoolweek - Introductie

 Kamp leerjaar 2 

Aftrap ‘Niks is te gek!’ 

Een Vitalogische school

Webazine01

Notre Dame des Anges   Kasteelselaan 50  6574 AJ Ubbergen  Tel 024 - 322 93 37  webazine@notredame.nl

In dit
Webazine

September2021

Agenda

20-09-2021 Raad van Toezicht

28-09-2021 Leerjaar 5: Herkansing 

29-09-2021 Leerjaar 4: Kunst en Cultuurroute

04-10-2021 MR

05-10-2021 Ouderraad

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

Eerste schoolweek - 
Introductie

De eerste schoolweek stond in het teken van de 

introductie. Er waren nog even geen reguliere 

lessen voor de leerlingen maar er was tijd om 

kennis te maken en bij te kletsen na de vakantie. 

En natuurlijk waren er allerlei activiteiten. Zo was 

er een stormbaan, is er gewandeld en ijs gegeten 

maar waren er ook lessen over social media en 

school etiquette. Een goed begin van een mooi 

schooljaar! 
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Afgelopen dinsdagmiddag was in de aula van de 

school de feestelijke aftrap van ‘Niks is te gek!’, ons 

verdiepend en verbredend programma voor de 

onderbouw waarin leerlingen op dinsdagmiddag 

(buitenschoolse) activiteiten mogen ervaren. Leer-

lingen schrijven zich aan het begin van de maand 

in voor activiteiten die hen aanspreken en met een 

beetje geluk worden ze op die activiteit geplaatst. 

In volgende Webazines leest u wat de leerlingen 

gedurende het jaar zoal gaan meemaken.

Aftrap ‘Niks is te gek!’

Vitaliteit is een onmisbaar onderwerp dit jaar. Zo 

ook op school, waar we vaker werden gestretcht in 

onze vitaliteit. De een meer op mentaal of  

sociaal gebied, terwijl een ander meer fysiek vitaal 

probeerde te blijven, omdat dagelijks fietsen naar 

school ineens geen vanzelfsprekendheid meer was. 

Afgelopen week hebben alle medewerkers ervaren 

wat vitaliteit inhoudt, tijdens de kick-off van de 

Vitalogische school waar we naartoe willen groeien. 

Dit betekent een school waar leerlingen, medewer-

kers en ouders met meer energie de deur uit lopen 

dan ze binnen gekomen zijn. Een school waar je 

voelt dat er een goede sfeer en energie is en waar 

gelachen wordt. Maar ook een school waar je kunt 

aangeven als het soms wat minder gaat. 

We willen graag op een professionele manier 

aandacht geven aan alle gebieden van vitaliteit. 

Samen met Vitalogisch gaan we onze vitaliteit 

versterken en dit begint bij het personeel. Als 

medewerkers zich energieker voelen, dan kunnen 

zij hun (voorbeeld)rol beter vervullen en de 

leerlingen beter ondersteunen. Komende tijd 

wordt er via verschillende activiteiten een vitascan 

gemaakt van de school. Zo kan er een specifiek 

programma aangeboden worden, waar medewer-

kers hun vitaliteit mee kunnen versterken. Het jaar 

daarna gaan we ons meer richten op de vitaliteit 

van de leerlingen. Zij leren dan wat je kunt doen 

om je energie te verhogen. 

Ben je benieuwd naar meer? Neem dan contact op 

met Kiki Goessens. 

 

Een Vitalogische school?! 
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Geen enkel schooluitje in leerjaar 1: het  

kennismakingsjaar van de middelbare school. Dat 

overkwam onze huidige tweedejaars leerlingen. 

We hadden iets goed te maken met ze en daarom 

leek het ons een goed idee om direct aan de start 

van het schooljaar met ze op waterkamp te gaan 

in Beers. Van maandag 6 t/m woensdag  

8 september vertrokken 2A, 2B en 2C vol goede 

moed op de fiets richting het zuiden; van  

woensdag 8 t/m vrijdag 10 september volgden 

2D, 2E en 2F. 

Wat doe je zoal tijdens een waterkamp? De  

accommodatie was gelegen aan de Kraaijenbergse 

Plassen, dus er is gezwommen, veel gezwommen 

(want: de mooiste week van het jaar), er zijn 

vlotten gebouwd, er is gekanood, gesupt, 

gekajakt, gewaterfietst en de laatste groep had 

geluk met een beetje wind waardoor zij ook nog 

hebben gezeild. Daarnaast was er ook nog ruimte 

voor een bootcamp, spellen en voor een ritje naar 

de bioscoop.

Met het weer én de sfeer hadden we het niet 

beter kunnen treffen. Wij kijken terug op een 

supergeslaagd kamp. 

Team 2

Kamp leerjaar 2

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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