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Agenda

24-12-2021 Kerstviering leerlingen (09.30 uur online)

13-01-2022  Leerjaar 3: Webinar (19.00-19.45)

13-01-2022 Leerjaar 4: Webinar (20.00-20.45)

14-02-2022 Leerjaar 4: Online voorstelling Drama

17-01-2022 Leerjaar 4-5: Toetsweken (tm 24/1)

20-01-2022 Eigenwijze dagen (tm 24/1)

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

Malawi kerstactie 

Er lijkt geen zegen te rusten op de  

Malawi-activiteiten. Net als bij de reis van maart 

2020 en de kerstactie vorig jaar, is ook nu op het 

laatste nippertje een streep gehaald door onze 

plannen. Ontzettend jammer, want het  

enthousiasme voor de sponsorloop was groot! 

Gelukkig is de “Doneerknop” er nog op de 

website en we zien dat veel ouders, collega’s, 

oud-collega’s enz. daar gebruik van maken.  

Ook komen enkele leerlingen toch spontaan hun 

envelopje met geld inleveren. Fantastisch! Dat 

mag natuurlijk ook nog ná de kerstvakantie. We 

denken nu na over een herkansing ergens op een 

dinsdagmiddag na de lockdown. Dan melden we 

ons weer!

 

Fijne feestdagen van de kerstcommissie,

Mignon, Mireille, Sylvia en Corrie

Hoewel de sponsorloop afgelopen dinsdag  

helaas (nog) niet door kon gaan, heeft Malawi  

ons geld niet minder hard nodig. Steun onze 

vriendschapsschool in Malawi alsnog via deze 

QR-code. Nyah zal zich in blijven zetten: ze heeft 

75 meter aan Afrikaanse vlaggetjes gemaakt.  

Go Nyah!
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De leerlingen uit leerjaar 3 hebben voor het 

kunstvak AV prachtige foto’s gemaakt vanuit de 

opdracht bewegingsfotografie.

Bewegingsfotografie AV

Kerstconcert muziek

Bijzondere tijden vragen om creatieve  

oplossingen en een mooi voorbeeld daarvan  

hebben we gezien op maandag 20 december.

Leerlingen uit havo 4 en 5 met muziek als  

examenvak, aangevuld met een aantal  

muzikanten uit havo 3, vulden het podium in de 

aula met hun mooie stemmen en hun  

instrumentale hoogstandjes. 

Vanwege de maatregelen werd het live gezien een 

privé concert voor Ammar, Ed en Marij aangevuld 

met maar liefst 53 mensen die via de livestream 

het concert konden bekijken en beluisteren. 

Het programma was een mooie mix van  

verschillende nummers uit diverse muziekgenres.  

Van rock tot klassieke kerstkrakers en alles wat 

ertussen zit. De muzikanten kondigen elkaar aan 

en alles liep gesmeerd. 

We zijn trots op onze leerlingen:  

Amy van der Horst, Tobias Verkooijen,  

Huub Melchers,  Finn de Kleijn, Wout op den 

Camp, Mingus Rol, Lucie Kossen, Noah Nas,  

Hanne Basten, Eva van Rosmalen, Ella Mulder,  

Isa Govers, Hagop Kederlarian, Tamar de Rijke en 

Wieke den Hartog. En bovenal op onze collega 

Ammar Melhem, want zonder zijn lessen,  

enthousiasme en motivatie hadden de muzikanten 

niet zo ver kunnen komen. Weer een podium om 

met trots op terug te kijken!

De volgende voorstelling die op stapel staat 

is de theatervoorstelling Met Grote Blijdschap 

gespeeld door Evy Langeveld, Guus Kranenburg, 

Teun Voorhoeve en Pieter Baesjou uit havo 5, 

geregisseerd door Amber van Altena. Via een 

livestream te bewonderen op vrijdag 14 januari. 

Meer informatie volgt. 
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Ieder schooljaar maken de dansleerlingen van 

leerjaar 5 samen met de dansers uit leerjaar 4 een 

doelgroepvoorstelling. Hiervoor kiezen ze zelf een 

doelgroep waarvoor ze graag iets willen maken en 

presenteren. Dit jaar werd dat een heel leuk stuk 

voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8. Een dans over 

verschillende dromen, van feestjes tot een  

nachtmerrie. Helaas is het door Corona dit  

jaar (weer) niet mogelijk de voorstelling ook  

echt op locatie uit te voeren. Daarom hebben  

we afgelopen maandag alle dansen gefilmd en  

er een mooie film van gemaakt.  

Klik hier om de film te bekijken! 

 

Dansers en choreografen leerjaar 5:  

Minke Knipping, Petr Matthijsse,  

Roosmarijn Peters, Manuel Teunisse,  

Martijn Verkuylen en Fleur Vos.

Dansers leerjaar 4: Emma Hijink, Laura Mölder, 

Sofie Mulder, Liena Pejic en Zoë Radulovic.
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Meer informatie?

Het volgende Webazineverschijnt op
20 Januari

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

Dansfilm leerjaar 4 en 5

Online ouderavonden
Iriszorg

Kerstwens Notre Dame

Deze online ouderavonden bleken vorig schooljaar een enorm succes. Het is 

laagdrempelig, gratis en je hoeft de deur niet uit. Deelnemers ervaren het als 

zeer nuttig en herkenbaar.

Wil je alvast een preview? De preventiewerkers van IrisZorg zetten de belang-

rijkste tips op een rijtje: Filmpje alcohol roken drugs en pubers.

MEER INFORMATIE 
Meer informatie vind je op de site www.helderopvoeden.nl,  

www.iriszorg.nl/preventie en www.propersonaconnect.nl  

Vragen? Mail naar nijmegenpreventie@iriszorg.nl.

DATA

Roken, drinken en drugs  

(ouders klas 1 en 2)

Donderdag 13-01 2022

Roken, drinken en drugs  

(ouders klas 3 en hoger)

Dinsdag 1-2-2022

Gamen (voor alle ouders) 

Dinsdag 8-2-2022 

Somberheid (voor alle ouders)

Woensdag 19-1-2022

De avonden zijn van 19:30 tot  

21:00 uur.

ONLINE OUDERAVOND  
over opvoeden en alcohol, roken, drugs, 

gamen en somberheid

• Is het nog gezond dat mijn kind zoveel achter z’n spelcomputer zit? 

• Moet ik alcohol drinken verbieden of gaan ze het dan juist doen?

• Is drugsgebruik onder jongeren normaal? 

• Mijn kind is de laatste tijd zo somber, hoe kan ik helpen? 

• Hoe pakken andere ouders dat aan? 

Herkenbare vragen? Je bent niet de enige! Veel ouders lopen met vragen rond over deze thema’s. Daarom 

organiseren IrisZorg en Pro Persona Connect digitale ouderavonden over deze onderwerpen.

Wil je graag  
deelnemen? Klik hier. 
Je kunt je tot een week van 

tevoren aanmelden.

Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers,

Bijna aan het eind van dit jaar wil ik iedereen een 

groot compliment maken voor alle inzet, begrip 

en doorzettingsvermogen die we dit jaar hebben 

gezien. Ik heb bewondering voor onze leerlingen 

die ondanks alle soms lastige omstandigheden 

hebben getoond hoeveel veerkracht en talent 

ze hebben. En aardigheid. Ik ben ook trots op al 

onze medewerkers, die veel hebben opgevangen 

en zich steeds zeer flexibel hebben getoond.  

Met elkaar vormen we op Notre Dame een 

dynamische en mooie leef- en leergemeenschap, 

waar we trots op mogen zijn. Ouders dragen daar 

veel aan bij, dankjewel daarvoor. Namens het hele 

team wens ik iedereen heel mooie feestdagen en 

een gezond, warm en liefdevol 2022!

Fijne verdiende vakantie allemaal!

Hartelijke groet,

Marij van Deutekom

 
 

Aan niets denken is edel. Geen bekwaamheden en kennis hebben is het hoogste.  
Daarna volgt in een hut wonen. 

(Matsuo Basho) 
 

Wat nodig is, is een beker kennis, een vat vol liefde en een oceaan van geduld.  
(Franciscus van Sales) 

 

 
Foto: Thea van den Heuvel 

 

Het team van Notre Dame 

wenst je ffiijjnnee  kkeerrssttddaaggeenn 

en 

veel  geduld  
in 


