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26-11-2021 Leerjaar 4: Voorstelling Oostpool CKV
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15-12-2021 Leerjaar 5: Ouderavond

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

Theaterbezoek 

Verkeersveiligheid 
rondom Notre Dame 

Eindelijk mogen we weer de theaters in met  

leerlingen!

Na twee jaar op een rij zonder theaterbezoek  

mogen we nu weer met de 4ejaars leerlingen  

naar voorstellingen toe gaan. Voor het vak CKV 

bieden we ieder jaar een mooi gevarieerd  

keuzeprogramma aan van dans tot cabaret.  

De leerlingen kunnen zich vervolgens inschrijven 

om met een docent mee te gaan naar een  

voorstelling, in de schouwburg of in het theater  

van de Lux. Er zijn al een paar prachtige  

voorstellingen voorbijgekomen en tot de  

 kerst zullen er nog meerdere volgen.

De herfst laat zich al helemaal zien, de bladeren 

bedekken de straten en ook de winter staat weer 

voor de deur. Koude en natte dagen vullen de  

weken. Reden om extra aandacht te vragen voor 

de verkeersveiligheid rondom Notre Dame. 

Wij willen daarom dringend een beroep op u 

doen om leerlingen niet met de auto tot aan 

school te brengen! Leerlingen kunt u afzetten op 

de daarvoor bestemde Kiss&Ride-parkeerplaats 

bij theater De Kleine Dame. Op deze manier  

kunnen we met z’n allen bijdragen aan 

het waarborgen van de veiligheid 

op de fietsstraat. 

Vuurwerk
Richting het einde van het jaar merken we  

dat er al met enige regelmaat vuurwerk wordt  

afgestoken. In de basisgroepen is met de  

leerlingen besproken hoe gevaarlijk vuurwerk 

kan zijn en dat het in bezit hebben of afsteken 

van vuurwerk streng verboden is. Bij overtreding 

zullen er  strenge maatregelen volgen en zal de 

politie worden ingeschakeld. 

Graag willen we u vragen om dit ook met uw  

kind te bespreken. 

Leerjaar 1 naar LUX met 
Niks is te gek!
Met ‘Niks is te gek!’ maakten leerlingen uit 

leerjaar 1 zelf een script over maatschappelijke 

thema’s waarin ze leerden vanuit verschillende 

perspectieven te werken. Dat script werd  

uitgewerkt tot een filmpje en deze filmpjes  

werden in de bioscoopzaal tijdens de première 

aan elkaar getoond. Mét verrassend resultaat. 

Goed werk, leerjaar 1!
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Regelmatig moeten leerlingen, zowel in de  

onder- als bovenbouw, voor de talen leesboeken 

lezen. Maar... welk leesboek past nu bij wie? Vaak 

pakken leerlingen nog ‘Het gouden ei’ of ‘Turks 

fruit’ uit de kast, maar vergroot het lezen van 

zo’n boek nu echt ieders leesplezier? Er is zo veel 

meer!  

Boekids is een organisatie op het gebied van  

educatieprojecten en leesbevordering. Samen 

met studenten gametechnologie van de  

Universiteit Utrecht is Boekids bezig met de 

ontwikkeling van een game: SPARK. Deze game is 

voor jongeren tussen 12-18 jaar en bedoeld hen 

te helpen boeken te kiezen die beter passen bij 

hun belevingswereld en interesses. Een groepje 

leerlingen fungeerde vorige week als testpanel 

en in het aankomende jaar zullen onze leerlingen 

vaker gebruikt worden bij de verdere ontwikkeling 

hiervan. 

In leerjaar 4 en 5 moeten leerlingen voor  

Nederlands weer een leesboek kiezen. In de 

lessen Nederlands wordt er aandacht besteed aan 

het kiezen van een leesboek dat écht bij ze past. 

Bovendien kunnen leerlingen tot 18 jaar gratis lid 

worden van De Bibliotheek. Hoewel onze  

mediatheek een mooi aanbod kent, heeft De  

Bibliotheek natuurlijk een veel groter aanbod. 

Wijs uw kind op het gratis lid worden, dit kan 

gemakkelijk via obgz.nl/diensten/lid-worden.html. 
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Nieuwe maatregelen 
corona
Op Notre Dame volgen we de ontwikkelingen 

rondom corona op de voet. Vooruitlopend op de 

waarschijnlijke aanscherping van de maatregelen 

vanuit de overheid hebben we een aantal  

maatregelen opnieuw ingevoerd.

• Handen desinfecteren;

•   Medewerkers dragen preventief mondkapjes 

wanneer ze geen anderhalve

   meter afstand kunnen bewaren tot leerlingen;

•  We vragen aan leerlingen om mondkapjes 

te dragen wanneer ze zich daar prettiger bij 

voelen. Op deze manier proberen we dit te 

stimuleren zonder druk uit te oefenen;

•  In school zijn weer looplijnen aangebracht en 

andere veiligheidsmaatregelen getroffen.

Welk leesboek past bij 
mij?

Aandacht voor Orange 
the World
Orange the World is de internationale campagne 

tegen geweld tegen vrouwen (en mannen).  

Nu harder nodig dan ooit. Deze actie wordt van  

25 november tot 10 december gehouden in meer 

dan 90 landen. In de basisgroepen wordt er  

aankomende week aandacht besteed aan het  

onderwerp. Er wordt besproken wat geweld 

precies allemaal inhoudt (van fluiten, naroepen 

en bedreigen tot aanranding, mishandeling en 

verkrachting tot moord) en wat leerlingen er zelf 

tegen kunnen doen. Oranje is de kleur van de 

hoop en wij hebben de hoop dat we met  

aandacht voor dit onderwerp wereldwijd de 

wereld een stukje beter kunnen maken. 

Voor informatie over de 

campagne kunt u kijken op 

www.orangetheworld.nl.
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