
De Open Dagen – Door de ogen 

 van een leerling 

Sportdag

Nieuw Webazine lid Jarnick 

Malawi Update

   Webinar Profielkeuze

   Ouderwerkgroep Passend Onderwijs

   Column Freya 

Webazine10

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

In dit
Webazine

Februari2022

Agenda

24-02-2022 MR (19.30-21.30)

08-03-2022 Ouderraad (20.00-22.00)

15-03-2022 Teamdag

17-03-2022 Leerjaar 5: PWS Presentatie-avond 

  (19.00-22.00)

22-03-2022 Leerjaar 1: Webinar (19.00-19.45)

22-03-2022 Leerjaar 2: Webinar (20.00-20.45)

23-03-2022 Leerjaar 4: Webinar (19.00-19.45)

23-03-2022 Leerjaar 5: Webinar (20.00-20.45)

25-03-2022 Step On Stage (19.00-20.00)

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

De Open Dagen – Door 
de ogen van een leerling
Vorige week donderdag en zaterdag waren de 

Open Dagen van onze school. Er waren al veel 

voorbereidingen van tevoren, zoals: de taken die 

werden verdeeld, het eten werd klaargemaakt, 

de lokalen werden mooi gemaakt en opgesteld 

voor alle leerlingen, ouders en kinderen uit groep 

7 en 8. Op donderdag waren de leerlingen al 

iets eerder uit om voorbereidingen te doen, toen 

dat eenmaal klaar was konden de Open Dagen 

beginnen! Om 16.00 uur stroomden de eerste 

ouders met hun kinderen binnen. De rondleiders 

(leerlingen uit leerjaar 1, 2, 3) stonden klaar 

om te gaan beginnen. De school had speciale 

lokalen waar je proefjes kon doen voor nastech 

of biologie, waar je muziek kon maken of een 

drama workshop kon volgen. Ikzelf sprak ook een 

paar kinderen die naar Notre Dame gingen om 

te kijken of ze het een leuke middelbare school 

vonden. Lees hieronder hoe dat ging:
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Misschien heeft u mij dit schooljaar wel zien 

lopen door de gangen van het Notre Dame. De 

leerlingen van leerjaar 1 en 2 kennen mij vooral 

als geschiedenisdocent. Daarnaast ben ik ook 

coach van een aantal leerlingen uit leerjaar 2. Na 

de voorjaarsvakantie kom ik het Webazine-team 

versterken en zal mijn taak vooral bestaan uit het 

verzamelen van informatie voor in het Webazine. 

Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan.

Jarnick Maarse

Hallo allemaal!

Bente: ‘Wat vind je van onze school nadat je een 

rondleiding hebt gekregen?’

Leerling uit groep 8: ‘Ik vind het een fijne school, 

het is niet te groot en niet te klein. Ik moet denk 

ik wel een beetje wennen aan het systeem, maar 

het lijkt me wel fijn.’ 

Bente: ‘Wat leuk! Heb je misschien ook vragen 

over de school of het systeem?’ 

Leerling uit groep 8: ‘Wat is het “Niks-is-te-gek-

programma" precies?’

Bente: ‘Het “Niks-is-te-gek-programma" is een 

programma bij ons op school waar je je elke 

maand voor kan inschrijven en dan heb je op 

dinsdag kans dat je naar een leuke activiteit kan 

gaan waar jij je voor had ingeschreven, zoals: een 

roofvogelshow, naar De Lux, een dagje mee met 

militairen, escaperooms, etc. We hebben vandaag 

en zaterdag op de Open Dagen een lokaal waar 

je naartoe kan om te zien wat “Niks is te gek” nog 

meer inhoudt.’

Om 21.00 uur was de eerste dag van de Open 

Dagen voorbij en het was een groot succes! Het 

was zelfs zo’n groot succes dat er extra plekken 

waren vrij gekomen voor de tweede dag.

Op zaterdag begon de dag om 10.00 uur en die 

dag ging ook supergoed! Er waren veel kinderen 

en veel ouders die zijn rondgeleid door onze 

rondleiders. Er was ook een hoekje gemaakt voor 

de actie van Malawi waar je werd ingelicht over 

de scholenband met Malawi en onze school. Je 

kon ook nog op school eten en drinken krijgen. 

Om 15.00 uur waren de Open Dagen geëindigd.

Door: Bente Janssen, leerjaar 2

Sportdag 

Afgelopen vrijdag was de sportdag weer een 

feest! Leerjaar 1 en 2 in de sporthal met leerjaar 

5 als begeleiders, leerjaar 3 en 4 vooral op de 

schaatsbaan en in het zwembad en een kleine 

groep aan het boulderen/boksen. Wat een 

blije gezichten, rode wangen, sportiviteit en 

gezelligheid!
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Dat het in ons landje stormen kan, dat hebben we 

de afgelopen week wel gemerkt. Maar zoals het 

in Zuid-Oost Afrika tekeer kan gaan, daar weten 

de meeste mensen weinig van.  We schrokken 

dan ook toen onze vriend Marcus Kalima foto’s 

en filmpjes stuurde van de ravage na orkaan 

Ana. In de zuidelijke gebieden van Malawi, waar 

ook Chingale en Zomba onder vallen, zijn talloze 

mensen hun huisje kwijtgeraakt, stortten bruggen 

in en viel langdurig de stroom uit. De jonge 

maisplanten op de akkers zijn weggespoeld, dus 

de voedselvoorraad voor het komende seizoen is 

niet gegarandeerd op peil. 

Ook de Chingale secondary school kwam er 

niet zonder kleerscheuren vanaf. Er zijn wat 

plafonds ingestort en de bibliotheek heeft veel 

waterschade. Daarom hebben we Marcus de 

vraag voorgelegd of we ons sponsorgeld van de 

kerstactie niet op een andere manier moeten 

inzetten. Er zijn nu andere prioriteiten. Hij 

stuurt nu offertes voor reparaties. De beloofde 

studiebeurzen voor onze ‘geadopteerde’ 

leerlingen blijven gereserveerd. De besteding 

van de rest van het geld wordt dus opnieuw 

bestudeerd. 

Marcus bedankt Ubbergen voor de aanhoudende 

steun. De cycloon die nu via Madagaskar naar 

de kust van Mozambique draait, lijkt Malawi net 

niet te bereiken en naar het zuiden af te buigen. 

Kinan uit leerjaar 2, een meteoroloog in de dop, 

heeft via een speciale app die geruststelling 

naar Chingale kunnen overbrengen. Marcus 

liet opgelucht weten dat dat klopt. Het blijft nu 

bij heftige regenbuien, maar hopelijk breekt in 

Chingale letterlijk en figuurlijk weer snel de zon 

door. 

Geen enkel kind past in een hokje. Toch hebben 

sommige kinderen nét iets meer aandacht nodig 

dan andere. Omdat ze een wat uitgebreidere 

handleiding hebben, bijvoorbeeld door een 

lichamelijke beperking, dyslexie, AD(H)D, autisme 

of een chronische aandoening. Als ouders is het 

soms best lastig de weg te vinden om voldoende 

ondersteuning te krijgen. Ook kan er behoefte 

zijn om ervaringen te delen met andere ouders. 

De ouderwerkgroep Passend Onderwijs is er 

onder andere om u op weg te helpen en de 

school te adviseren vanuit hun eigen ervaringen. 

Wij komen zo’n vier keer per jaar bij elkaar, 

samen met een vertegenwoordiger van het 

ondersteuningsteam of de schoolleiding. 

Daarom: heeft u vragen of wilt u (een keer) 

aansluiten bij de ouderwerkgroep?

Stuur dan een berichtje aan: 
werkgroeppassendonderwijs@notredame.nl

Ouderwerkgroep 
Passend Onderwijs: stel 
vragen of praat mee

Malawi-update

Afgelopen maandag, 21 februari, was er voor 

de ouders en de leerlingen van leerjaar 3 een 

webinar over de profielkeuze, een belangrijke 

keuze voor de leerlingen! Via deze link kunnen 

de leerlingen de presentatie terugzien, ouders 

kunnen deze link WeTransfer gebruiken.

Webinar Profielkeuze
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n Hoi iedereen, Mij is gevraagd of ik 

elke maand iets wil schrijven voor 

het Webazine. En dat ga ik dus ook 

doen, maar eerst ga ik mij even 

voorstellen. 

Mijn naam is Freya, ik ben 16 jaar 

oud en zoals je wel kan raden zit 

ik op de Notre Dame. Ik ben in 

de derde ingestroomd en zit nu 

in de vierde, waar ik heel blij om 

ben. Ik paste niet in het systeem 

van mijn vorige school en liep daar 

vast. Ik ben behoorlijk eigenwijs en 

daarom past Eigenwijs Leren ook 

zo goed bij mij. Ik hou van sporten 

en creatief bezig zijn zoals tekenen, 

schrijven, fotograferen en nog veel 

meer. Als ik iets bijzonders of leuks 

meemaak op school zal ik jullie daar 

over gaan vertellen. Tot snel!
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