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Agenda

27-01-2022 Online open dag (16.00-20.00)

27-01-2022  Ouderraad (20.00-22.00)

07-02-2022 Leerjaar 5: PWS werkmiddag (12.00-16.00)

10-02-2022 Raad van Toezicht (20.00-22.00)

17-02-2022 Open Avond (18.00-21.00)

19-02-2022 Open Dag (10.00-15.00)

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

Rustige eerste 
schoolweek, maar bleef 
het zo?

In de Gelderlander verscheen op 15-01-2022 het 

volgende artikel: https://www.gelderlander.nl/

nijmegen-e-o/eerste-schoolweek-verliep-rustig-

maar-blijft-het-zo~a5d4087a/

In het artikel wordt al de vraag gesteld: ‘Maar 

blijft het zo?’. Inmiddels weten we dat we weer 

flexibel moeten zijn en dat we elke dag opnieuw 

moeten bekijken wat het beste is. Hierover blijven 

we communiceren en we doen ons best om zo 

goed mogelijk onderwijs te blijven geven. 

Open dagen
Notre Dame

Donderdag 27 januari wordt met de online  

Open Avond de aftrap gegeven van de werving 

door Notre Dame voor schooljaar 2022-2023. 

Gevolgd door nog een Open Avond op  

donderdag 17 februari en een Open Dag op 

zaterdag 19 februari.Ondanks alle maatregelen  

is het ook nu nog steeds mogelijk om onze school 

beter te leren kennen. Bekijk alvast onze virtuele 

tour en de video’s op de site. Belangstellenden 

kunnen kennismaken tijdens de open avonden  

en open dagen, digitaal en hopelijk ook fysiek. 

Beide opties geven een goed beeld van onze 

school en wij beantwoorden online én fysiek met 

plezier alle vragen. Er is dus volop gelegenheid 

om de school beter te leren kennen. Natuurlijk 

willen wij niets liever dan iedereen op de school 

zelf welkom heten. 
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De afgelopen week waren de toetsweek voor 

de bovenbouw en de Eigenwijze Dagen voor de 

onderbouw. De leerlingen hebben weer hard 

gewerkt!

Toetsweek en Eigenwijze 
Dagen
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Actie Malawi toch groot 
succes!

Voor het tweede jaar op rij moest de  

georganiseerde sponsorloop voor Malawi worden 

afgeblazen vanwege corona. Op de dag dat we 

zouden lopen was het prachtig winterweer met 

blauwe lucht en rijp op de velden. Weemoedig en 

ontgoocheld trok de kerstcommissie zelf de  

wandelschoenen aan om toch een beetje te 

genieten van deze middag, die zoveel mooier had 

kunnen zijn als alle leerlingen hun sponsorroute 

hadden mogen lopen. 

Maar uiteindelijk werden we toch blij! De online 

doneeractie liep verrassend goed. Veel ouders, 

oud-leerlingen, collega’s en oud-collega’s, zelfs 

buurtgenoten, wisten die weg te vinden. Aan het 

eind van de kerstvakantie waren we over de helft 

van het beoogde bedrag voor de vier doelen: 

meubilair voor de mediatheek, egaliseren van 

sportveldje, uitwasbaar maandverband voor de 

meisjes, uitbreiding en voortzetting  

studiebeurzen voor degenen die het schoolgeld 

niet meer kunnen betalen. En daar bleef het niet 

bij. Intussen heeft een aantal groepen in de  

gymles de bosroute gewandeld en heel veel  

leerlingen brachten toch enveloppen met geld 

mee van alle goedgeefse sponsors. Het  

totaalplaatje is nu wel ongeveer rond. We staan 

op het prachtige eindbedrag van 8722 euro!  

Een onverwacht maar grandioos resultaat!

Iedereen die zich heeft ingezet om dit te  

realiseren willen we hartelijk bedanken. Een eerste 

bedrag is al overgemaakt voor het schoolgeld.  

We houden jullie op de hoogte over het vervolg!

Sylvia, Mignon, Mireille en Corrie 

Ook zo moe om uw zoon of dochter te wijzen  

op rondslingerende boeken van school uit de 

mediatheek? Met de Aura Library app vergeet  

uw kind nooit meer een boek in te leveren.  

Hij ziet meteen welke items hij in het bezit heeft 

en wanneer deze weer ingeleverd moeten  

worden. Ook kunnen leningen eenvoudig  

verlengd worden. Leerlingen hoeven niet meer  

te vragen of een item beschikbaar is, want met de 

app zoeken ze deze eenvoudig op in de catalogus 

van onze schoolmediatheek en kunnen ze meteen 

een reservering plaatsen. Dan krijgen ze ook een 

berichtje als het gereserveerde item klaarligt. 

Leerlingen krijgen binnenkort meer informatie 

tijdens de basisgroep, maar kunnen alvast de app 

downloaden middels bijgevoegde QR-code.

Aura Library app voor de 
mediatheek
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Meer informatie?

Het volgende Webazineverschijnt op
10 Februari

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

Kunst op Notre Dame

Kunsteducatie vinden wij op Notre Dame een 

belangrijk deel van ons onderwijsaanbod. Onze 

school heeft een uitzonderlijk breed aanbod van 

kunstvakken: beeldende vorming, muziek, dans  

en drama worden door alle leerlingen in de 

onderbouw gevolgd, en kunnen ieder gekozen 

worden als eindexamenvak. De portretten zijn 

gemaakt door leerlingen uit leerjaar 1 tijdens de 

lessen beeldend van docent Frank Tarenskeen.  

De opdracht was een collage te maken van een 

portret, samengesteld uit onderdelen van  

portretfoto’s van een aantal docenten waarvan 

kopieën gemaakt waren om als basismateriaal te 

gebruiken. De leerlingen hebben er met plezier 

aan gewerkt en de resultaten zijn erg  

goed geworden.
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