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Agenda

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

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

30-03-2022 Leerjaar 4: Webinar (19.00-19.45)

30-03-2022 Leerjaar 5: Webinar (20.00-20.45)

29-03 t/m 05-04 Toetsweek leerjaar 4 en 5

31-03-2022 Leerjaar 3: Ouderavond (19.00-20.30)

01-04 t/m 05-04 Eigenwijze Dagen 

04-04-2022 Leerjaar 1: Ter land, ter zee en in de lucht 

06-04-2022 Voorstelling drama (19.00-22.00)

07-04-2022 Beroepenavond Kandinsky College  

  (19.00-21.30)

07-04-2022 Girls Only! - Junior Technovium

08-04-2022 Step On Stage (19.00-20-00) 

14-04-2022 Thema-avond Ouderraad (19.30)

15-04-2022 Castle Lane Rock (19.30)

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

Aanmeldingen 
schooljaar 2022-2023
We kunnen terugkijken op succesvolle Open Dagen waarbij, mede dankzij de hulp van onze eigen 

leerlingen. Kinderen en ouders werden warm ontvangen en rondgeleid door onze mooie school en veel 

kinderen zich hebben aangemeld om volgend jaar op het Notre Dame te willen starten.

Girls only!
Op 7 april wordt er door het Junior Technovium 

voor alle meisjes uit leerjaar 3 die een NT- of 

een NG-profiel hebben gekozen, een Girls’ 

Day georganiseerd. Deze dag is bedoeld om 

technische studies en banen in de Techniek te 

promoten bij meisjes. 

Er wordt aan een mooi en afwisselend 

programma gewerkt, zodra we meer weten, 

zullen we dat delen!
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Step on Stage
Na 2 jaren zonder dansvoorstelling op Notre 

Dame door Corona mogen we eindelijk weer 

optreden. En dat gaan we doen!

Step on Stage, het leukste danspodium van 

Nederland, zal dit jaar plaats vinden op vrijdag 8 

april van 19.00 – 20.00 uur in de Kleine Dame. Het 

is een avond waar de examenklassen Dans hun 

zelfgemaakte choreografieën dansen. 

Maar ook de onderbouwklassen gaan zich laten 

zien, daar worden namelijk ook fantastische 

dansen gemaakt in de lessen (en daarbuiten), die 

een groter publiek verdienen dan alleen de eigen 

klas. Kom kijken, we maken er een superleuk 

feestje van!

Voorstelling drama havo 
5  “Met grote blijdschap”  
Luc leidt een rustig en overzichtelijk leven 

met zijn zwangere vriendin Mieke, tot hij 

per toeval ontdekt dat zijn 15 jaar geleden 

spoorloos verdwenen broer Adriaan (Ad) 

een kluizenaarsbestaan leidt in de Belgische 

Ardennen. 

Luc, vastbesloten het waarom van Ad’s 

verdwijning te achterhalen, gaat samen met 

Mieke zijn broer Ad opzoeken. Daar, afgezonderd 

van de bewoonde wereld, maakt Luc kennis met 

een man die hij nauwelijks als zijn broer herkent. 

Ad is niet alleen. Hij blijkt samen te wonen 

met een vrouw, Els, die de toch al moeilijke 

omstandigheden nog ingewikkelder maakt. 

Luc en Mieke worden met wantrouwen 

ontvangen, maar Luc weigert te vertrekken voor 

hij te weten is gekomen waarom Ad jaren geleden 

zo plotseling verdween. Wat hij uiteindelijk 

ontdekt zal zijn leven en dat van alle betrokkenen 

volledig ontwrichten. Een tragisch familiegeheim 

wordt blootgelegd… 

  

Na 2 jaar mogen we eindelijk weer optreden voor 

publiek! 

We nodigen iedereen van harte uit om te komen 

kijken naar de eindexamenvoorstelling 

“Met grote blijdschap” van havo 5 op woensdag 

6 april om 19.30 in theater De Kleine Dame. 
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Beroepenavond 
Op 7 april van 19.00 tot 21.30 uur zal de 

beroepenavond op het Kandinsky College 

plaatsvinden. Meer informatie over alle 

voorlichtingen zal verschijnen op de website: 

https://beroepenavondnijmegen.nl/

De avond is bedoeld voor leerlingen uit leerjaar 4 

van onze school.

Trefbalcompetitie
Om beweging en (team)sport aan te bieden is 

vanuit Team leerjaar 1 enkele weken geleden 

een trefbalcompetitie opgestart. Op de 

donderdagochtenden tijdens de basisgroep 

bijeenkomst troffen 2 teams elkaar in de gymzaal 

voor de trefbalcompetitie. Inmiddels hebben 

alle basisgroepen tegen elkaar gespeeld en is de 

winnaar bekend.

Basisgroep 1D heeft met slechts 1 gelijkspel 

de meeste overwinningen behaald en 

hebben daarmee laten zien dat je met 

goede communicatie en teamwork een mooi 

eindresultaat kunt behalen. Een groepslid wilde er 

zelfs online bij zijn om het team aan te moedigen 

toen quarantaine roet in het eten dreigde 

te gooien. Dat was echt leuk om te zien, die 

betrokkenheid!
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6574 AJ Ubbergen

Meer informatie?

Het volgende Webazine
verschijnt op

7 April
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

C
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n Het is weer lente. Op Notre 

dame begint alles weer op te 

bloeien. De natuur er omheen, er 

schieten bloemen uit de grond en 

de vogels zingen vrolijk, ook zal 

het niet lang meer duren voordat 

moeder eend met haar kuikentjes 

voorbij komt zwemmen. Maar 

ook de mensen bloeien op. 

Ik hoor meer gelach door de 

gangen en in de pauze. Meer 

leerlingen hebben weer een lach 

op hun gezicht. 

Ik denk dat we de lentekriebels 

hebben op Notre Dame.  

Freya van Bemmel

Teamdag Notre Dame
Vorige week dinsdag waren de leerlingen vrij 

en hadden medewerkers van Notre Dame een 

teamdag. Docenten gingen die dag aan de slag 

met drie thema’s: 

• de ideale workshop

• het ideale leerplein 

• samenwerkend leren

In verschillende groepen werd hierover 

nagedacht, maar dat deden de docenten niet 

alleen. Terwijl de meeste van jullie kinderen thuis 

nog in dromenland waren en misschien die dag 

even niet aan school dachten, waren een aantal 

leerlingen uit leerjaar 1, 4 en 5 uitgenodigd om 

in de ochtend aan te sluiten bij de groepen om 

mee te praten en te denken over de thema’s. De 

aanwezigheid van leerlingen en de waardevolle 

input die zij gaven, zorgden voor een mooie 

dynamiek. In de pauze werd zelfs gezegd: “Het 

ideaalbeeld dat leerlingen hadden bij de thema’s, 

sloot heel mooi aan bij het ideaalbeeld van de 

docenten”.  

Team OOP - Fred's-edition

Deze beste teamdag in jaren (voor het OOP dan) 

werd verzorgd door niemand minder dan onze 

eigen TOA, Fred!

Nadat het OOP braaf het eerste plenaire gedeelte 

had bijgewoond gingen we op pad. Een heuse 

www.nederrijn.nl
vacatures@nederrijn.nl
Bel:  026-3195890 of App:  06-51979526

Wij zoeken
nieuwe collega’s!

ZOEK JIJ EEN LEUKE BAAN IN DE SCHOONMAAK?

Vacature Wij bieden

     Schoonmaakmedewerker. 
Werktijden: maandag t/m vrijdag 
17:00 tot 18:30 uur. 

     Een leuke afwisselende baan. 
Je salaris is conform CAO Schoonmaak 
en daarnaast bieden we jou de mogelijk-
heid om het basis schoonmaakdiploma 
te behalen. 

     Schoolrooster. Wanneer de school 
dicht is ben jij ook vrij. Je werkt dus 40 
weken in het jaar. 

NOTRE DAME IN UBBERGEN

Interesse? 
Of ken je iemand die interesse heeft? 

externe excursie naar het Kabouterbos in Beek, 

te voet. Het eerste gedeelte baanden we ons een 

weg door de achter de school gelegen woestenij. 

Deze barre tocht werd begeleid door opperakela 

Fred die onze ontberingen opluisterde 

met onmisbare kennis over mutualisme, 

commensalisme en parasitisme. 

Aangekomen in het kabouterbos viel het eerste 

slachtoffer. Bram werd gebeld en moest met 

spoed terug. Na een minuut stilte voor Bram 

vervolgden we ons programma met vlo-kreeftjes, 

bomen meten met een gek object en nog iets. 

Echter de lunch riep ons en we aanvaardden de 

terugtocht om ons mentaal voor te bereiden op 

het tweede deel: Proefjes in B3.

Fred ging all-in met een opstelling met 

microscopen, bladeren en zelfs zelf geoogste 

wangcellen. Woorden als Nervatuur, Handspletig 

en Dubbelgezaagd werden behandeld! Het 

kennisniveau van het OOP steeg tot grote 

hoogten en er werd hard gewerkt met de OOP™ 

playlist op de achtergrond. 

Hierna waren de geesten weer rijp voor 

aansluiting bij de gezamenlijke afsluiting en liep 

deze beste teamdag in jaren (voor het OOP dan) 

ten einde. 

Rest ons nog Fred te bedanken voor deze 

topdag! 

THX Fred!

Nederrijn
Nederrijn is de schoonmaakpartner van Notre 

Dame. Dankzij de dagelijkse inzet van het team 

van Nederrijn leren en werken wij in een schone 

omgeving. Om dit zo te houden helpen wij graag 

mee aan de uitbreiding van het schoonmaakteam 

door het delen van deze vacature(s).

Ken je iemand die belangstelling heeft? Voor 

meer informatie: m.schoffelmeer@notredame.nl

De opbrengst van deze dag hard werken: 
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