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De start van het 
schooljaar
Na zes weken vakantie is het weer even wennen, 

maar om je vrienden weer te zien is heel leuk. Ook 

moet je weer vroeg opstaan, dat vind ik  

stiekem misschien nog wel het moeilijkst. In de 

eerste week was het introductieweek. Ik maakte 

kennis met m’n nieuwe klas en een aantal nieuwe 

vakken, zoals economie en scheikunde. Ook kreeg 

ik dit jaar een nieuwe coach. Mijn hoofd moest van 

vakantiemodus naar schoolmodus gezet  

worden en dat was toch nog wel even een  

dingetje, maar ik begin steeds meer te wennen 

en ik heb het erg naar m’n zin. Ik vind het leuk om 

tijdens de pauze leuke dingen te doen met mijn  

vriendinnen en over allerlei dingen te praten. Op 

deze manier wordt school toch weer een stukje 

leuker.

Door: Rosalie van den Elzen, leerjaar 3

Oproep Ouderraad 

Ha ouders! Ook zo blij met de school? Maar ook 

kritisch en opbouwend? Zit je kind specifiek in 

leerjaar 1? Dan zoeken we jou! 

Wij, de Ouderraad van Notre Dame, zijn een heel 

prettige, saamhorige, kritische en humorvolle 

groep met zijn allen. Onlangs nog door zowel Raad 

van Toezicht als Inspectie geroemd om onze pretti-

ge en opbouwende inbreng naar de schoolleiding 

toe. Eens in circa twee maanden vergaderen we, 

samen met een lid van de schoolleiding, meestal 

Ed van Loon, en soms ook nog andere genodig-

den. Onderwerpen welke o.a. aan de orde komen: 

voortgang schooljaar, leercontent, welzijn kinderen, 

schooluitjes, etc.

Voel je je aangesproken en heb je interesse? Bel of 

mail Stefan, onze voorzitter. Hij kan je nog meer ins 

en outs vertellen (sverkooijen@gmail.com /  

06-31957663).

We kijken uit naar je komst!

Cito Volgsysteem in 
leerjaar 1  
Om meer zicht te krijgen op het beginniveau 

van onze leerlingen in leerjaar 1, houden wij een 

nulmeting afkomstig van het CVVO (Cito  

Volgsysteem VO). Deze nulmeting meet de  

kernvaardigheden Nederlands, Engels, Rekenen 

en Wiskunde. Kortom, een goed vertrekpunt 

voor het volgen van al onze leerlingen. Het geeft 

inzicht in individuele prestaties, vaardigheden 

en hoe die zich tot andere leerlingen (landelijk 

gezien) verhouden. De leerlingen worden hierop 

voorbereid in de basisgroep door de coaches, de 

boodschap hierbij luidt “Er is geen stress nodig, 

want het telt niet mee,  maar maak het serieus!”. 

De nulmeting wordt digitaal afgenomen en  

bestaat in totaal uit zes taken.  
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De online ouderavonden die IrisZorg heeft  

ontwikkeld gedurende de pandemie zijn enorm 

succesvol. Uit reacties van deelnemende ouders 

blijkt dat met name de laagdrempeligheid wordt 

gewaardeerd. Men hoeft er immers de deur niet 

voor uit. Daarnaast zijn ouders positief over het 

feit dat tijdens deze bijeenkomsten op een  

interactieve manier (eigen) opvoedvraagstukken 

worden behandeld die te maken hebben met 

middelengebruik en beeldschermgebruik.  

Reden genoeg dus om daar mee door te gaan. 

Dit schooljaar sluit Pro Persona Connect ook aan 

met avonden over somberheid. Geïnteresseerde 

ouders willen we alvast wijzen op de komende 

online thema-avonden:

• 21 oktober 2021  - Thema Somberheid

• 4 november 2021  - Thema Gamen

•  11 november 2021  -  Thema Alcohol en drugs 

onderbouw

•  2 december 2021  -  Thema Alcohol en drugs 

bovenbouw

•  13 januari 2022  -  Thema Alcohol en drugs 

onderbouw

•  19 januari 2022  - Thema Somberheid

•  1 februari 2022  -  Thema Alcohol en drugs 

bovenbouw

•  8 februari 2022  - Thema Gamen

De avonden zijn online van 19.30 - 21.00 uur. 

Meer informatie over aanmelden volgt.

IrisZorg - Online 
ouderavonden

‘Niks te gek!’ roofvogel- 
en exotenshow

Vorige week dinsdag vond er voor ‘Niks is te gek!’ 

weer een roofvogelshow plaats op school. Tijdens 

de show van 1,5 uur kwamen er zes roofvogels 

aan bod: de Oehoe, de Kerkuil, de Witte Gier, de  

Afrikaanse Oehoe en twee Buizerds. Leerlingen 

werd geleerd hoe je de vogels kunt herkennen, 

hoe de vogels werden getraind en hoe je aan de 

kleur van de ogen kunt zien wanneer de vogels 

jagen. Ook mochten verschillende leerlingen de 

vogels op de arm nemen: een heus spektakel! 

Afgelopen dinsdag was er een exotenshow op 

school. Leerlingen kregen uitleg over de drie  

dieren: een tenrek (leek op een egel, was het 

niet), een baardagaam (een soort hagedis) en een 

slang. Leerlingen werden uitgedaagd te bewegen 

als een slang en sommige daredevils hebben de 

slang om hun nek gehad.

DELF – Frans taaldiploma

Op Notre Dame willen we leerlingen die meer 

aankunnen, ook meer aanbieden. Daarom bestaat 

de mogelijkheid om, naast de reguliere instructies 

Frans, een Frans taaldiploma (DELF) te behalen. 

DELF staat voor ‘Diplôme d’Etudes en Langue 

Française’. Het bijbehorende diploma is  

onbeperkt geldig en wordt overal ter wereld 

erkend. Het diploma is vergelijkbaar met het 

Cambridge-programma van het vak Engels en het 

Goethe-programma van het vak Duits. Er wordt 

gewerkt met de ERK-niveaus. Met een DELF- 

diploma kun je jouw kennis van de Franse  

taal en cultuur vastleggen en bovendien is het 

voor jouw CV en toekomstige carrière een  

toegevoegde waarde. 

Wanneer je interesse of nog vragen hebt, stuur 

dan een mail naar Willemijn Burgers  

w.burgers@notredame.nl. Zij is de coördinatrice 

van dit programma en kan jou alles vertellen over 

de inschrijving (skosten), de tijdsinvestering of 

andere praktische zaken.

À bientôt alors! 

Notre Dame

Kasteelselaan 50

6574 AJ Ubbergen

Meer informatie?

Het volgende Webazineverschijnt op
14 Oktober

tel 024 - 322 93 37

webazine@notredame.nl

www.notredame.nl

Webazine.

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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