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Agenda

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

17-02-2022 Open Avond (16.00-21.00)

18-02-2022 Sportdag (08.45-12.00)

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

21-02-2022 Leerjaar 3: Webinar profielkeuze 

  (19.00-20.00) 

21-02-2022  Leerjaar 5: PWS werkmiddag (13.15-14.45)

24-02-2022 MR (19.30-21.30)
* Vanwege Covid-19 zijn alle data en tijden onder voorbehoud

Online Open Avond 27 
januari
Donderdag 27 januari was de eerste (online) 

Open Avond van Notre Dame dit jaar. 

We kunnen terugkijken op een succesvolle avond 

met zeer geslaagde minilesjes, webinars en  

een-op-een-gesprekken tussen docenten,  

leerlingen en nieuwe leerlingen/ouders. 

Het blijft vreemd dat we nieuwe potentiële  

leerlingen niet ons mooie gebouw kunnen laten 

zien, maar middels persoonlijke gesprekken  

kunnen we toch iets extra’s bieden. Verder kunnen 

leerlingen zich via de webSite aanmelden voor 

een persoonlijke, fysieke rondleiding door onze 

school en natuurlijk zijn we superblij dat we op 

17 en 19 februari gewoon open mogen voor de 

leerlingen. 

Mocht u kinderen uit groep 7 en 8 kennen en zien 

als echte ‘Notre Dammertjes’, vertel het voort! 

Via de website, maar ook via onze socials is alle 

informatie te vinden. 



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

NDDA WEBAZINE 9 2021/2022

Wie kunnen beter het Notre Dame-verhaal  

vertellen dan onze eigen leerlingen? Precies, 

niemand!  

Daarom gaan onze eerstejaarsleerlingen (die 

zich hiervoor hebben aangemeld) in de afgelo-

pen en aankomende weken op bezoek bij hun 

oude  

basisschool om te vertellen aan groep-8-leerlin-

gen hoe het er bij ons op school aan toe gaat. 

Bo, Manou en Sem uit 1.1 en 1.2 gingen  

woensdag 2 februari naar St. Martinus in  

Millingen. 

Het was even spannend of ze fysiek op school 

mochten komen, maar gelukkig ging dat door. 

Nou ja, gelukkig... eenmaal aangekomen op de 

basisschool bleek dat een van de drie groepen 

zelf in quarantaine zat. Stonden zij voor de 

groep te presenteren en zaten de groepachters 

thuis te luisteren. Dit maakte echter helemaal 

niets uit, het verhaal kwam goed aan en de 

leerlingen uit  

Millingen deden goed mee. 

Op de foto’s zie je Jacky en Jara op het Titus 

Brandsma en Tigo en Luka op De Verwondering.

Presenteren op je oude 
basisschool

Open avond en open 
Dag Notre Dame

Op de open avond donderdag 17 februari en de 

open dag op zaterdag 19 februari zijn leerlingen 

en hun ouders van harte welkom om de sfeer van 

Notre Dame te komen proeven. Leerlingen van 

onze school verzorgen de rondleiding. In verband 

met de maatregelingen mogen alleen leerlingen 

naar binnen. Voor ouders is er een programma 

buiten, zij kunnen buiten op de vlonder droog en 

warm meekijken via grote schermen en is het  

mogelijk om met medewerkers te praten en  

vragen te stellen. We werken beide dagen met 

tijdsloten, de tijdsloten op donderdag 17 februari 

zijn van 16.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 19 

februari van 10.00 tot 15.00 uur. Een rondleiding 

duurt maximaal 45 minuten. Hierna wordt er 

plaats gemaakt voor de volgende groep.

We hopen op deze manier zowel binnen als 

 buiten de fijne sfeer te creëren die zo  

kenmerkend is voor Notre Dame.

Meer informatie kun je vinden via onze website 

www.notredame.nl
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Meer informatie?

Het volgende Webazine
verschijnt op

24 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 in de aula
Met trots presenteren we hier het nieuwste schil-

derij in de aula. Het is gemaakt door lesgroep 2.4 

in de lessen beeldend. Het werk is 2 x 2 meter en 

bestaat uit 32 losse schilderijen. Mooi werk, 2.4!

Sportdag

We zijn heel blij om aan te kondigen dat de 

sportdag van 18 februari dit jaar door kan gaan! 

Het wordt een leuke, sportieve dag voor de hele 

school, waarbij alle docenten meehelpen. 

Leerjaar 1 en 2 zullen dit jaar weer in de  

Jan Massinkhal gaan sporten. Ze gaan onder 

andere voetbal, basketbal, volleybal, hockey, 

handbal, trefbal, touwtrekken en een leuke verras-

singsactiviteit doen (zie foto voor een impressie). 

Ook mogen zij tegen het docententeam gaan 

strijden. Leerjaar 3 en 4 konden kiezen uit één van 

de volgende activiteiten: schaatsen, zwemmen, 

boulderen, boksen en dansen. Tot slot zorgt  

leerjaar 5 er voor dat de sportdag van leerjaar 1 

en 2 goed verloopt. Ze hebben zich ingeschreven 

om te scheidsen, de wedstrijdtafel te bemannen 

en coach te zijn van de teams. 

Het belooft weer een hele leuke dag te worden! 


