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Agenda

07-04-2022 Beroepenavond Kandinsky College 

  (19.00-21.30)

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)

18-04-2022 2e Paasdag

19-04-2022  Leerjaar 5: Zeilkamp (tm 21-04)

19-04-2022 Raad van Toezicht (20.00)

20-04-2022 MR (19.30)

25-04-2022 Meivakantie (tm 06-05)

13-05-2022 Start CSE Tijdvak 1

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

Excursie Afrika Museum
Vorige week vrijdag brachten de leerlingen van 

leerjaar 2 een bezoek aan het Afrika Museum.

Bij Afrika denk je al snel aan warm weer, maar 

dat was het vorige week bepaald niet. Een 

aantal leerlingen moesten met de fiets de kou en 

sneeuw trotseren. Eenmaal aangekomen bij het 

museum, mochten de leerlingen zelf door de 

tentoonstellingen lopen over onder andere de 

Afrikaanse cultuur en het slavernijverleden. Dit 

deden zij met een gerichte opdracht: het 

verzamelen van informatie om te verwerken in 

hun slavernij-onderzoekje voor het vak 

geschiedenis. Naast het zoeken van geschikte 

bronnen in het museum, kregen leerlingen ook 

een presentatie waarbij het verhaal werd verteld 

van een weggelopen slaaf. Op basis van al deze 

informatie moeten leerlingen de komende weken 

aan de slag om een antwoord gaan geven op de 

vraag: ‘hoe was het om als slaaf te leven?’ Het 

bezoek aan het Afrika Museum heeft hierbij zeker 

geholpen! 
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Step On Stage
Na 2 jaren zonder dansvoorstelling op Notre 

Dame vanwege Corona mogen we eindelijk weer 

optreden. En dat gaan we doen! 

Step on Stage, op vrijdag 8 april van 19.00 - 20.00 

uur in de Kleine Dame. Op deze avond schitteren 

de examenklassen Dans in zelfgemaakte choreo-

grafieën.  Maar ook de onderbouwklassen gaan 

zich laten zien, daar worden namelijk ook  

fantastische dansen gemaakt in de lessen die  

een groter publiek verdienen dan alleen de eigen 

klas. Kom kijken, we maken er een superleuk 

feestje van! 

PWS-presentatie door de 
ogen van leerlingen
Hallo lieve lezers, 

Wij zijn Hannah en Hanne en wij hebben op 17 

maart ons profielwerkstuk (PWS) gepresenteerd, 

met als onderwerp feminisme. Na ruim een jaar 

lang aan ons PWS-onderzoek te hebben gewerkt, 

drong de tijd om ons verhaal over te dragen aan 

publiek. Feminisme is steeds bekender geworden 

en was uiterst belangrijk om de positie van de 

vrouw in de maatschappij te veranderen. Tot de 

dag van vandaag is feminisme nog steeds erg 

belangrijk en is de strijd voor gelijke kansen, 

rechten en mogelijkheden voor vrouwen nog 

steeds niet gestreden. Er is veel voor vrouwen 

verbeterd en veranderd door feministen die voor 

deze rechten opkwamen in de twee feministische 

golven van de 20e eeuw. 

Om ons verhaal persoonlijker te maken hebben 

wij Nel Willekens, een oud-Dolle Mina lid  

geïnterviewd. Nel was een feminist met veel lef 

die meedeed aan ludieke en ook publieke Dolle 

Mina-acties. Nel geeft ons als meiden en vrouwen 

mee om een jasje te vinden dat bij je past en bij 

jou hoort en niet bij de omgeving. Als je de rust 

neemt om goed naar je intuïtie te luisteren weet 

je wat er bij jou past en wat goed voor je is. 

Dolle Mina was een vrouwenactiegroep die met 

ludieke acties de rechten van vrouwen wilden 

verbeteren. Ze hebben veel bereikt zoals: het 

legaliseren van abortus, betaalbare crèches, 

anticonceptiepil voor alle vrouwen, gelijk loon 

voor hetzelfde verrichtte werk door vrouwen en 

mannen en nog veel meer.

Zonder al deze vrouwen, maar ook aantal 

mannen, zouden wij vrouwen niet staan waar we 

nu staan. De wil om te veranderen ligt in onze 

handen en we zullen nog steeds moeten 

opboksen tegen een mannenwereld. Wij vrouwen 

hopen ooit in de toekomst om iets te kunnen 

betekenen voor alle vrouwen in de wereld, maar 

de eerst stap is hier op Notre Dame tijdens het 

PWS gemaakt. We zijn dankbaar voor alles, zodat 

wij vrouwen kunnen gaan en staan en kunnen 

doen wat en waar we willen!

De PWS-presentatieavond was erg gezellig. De 

sfeer zat er vanaf het begin al goed in. Veel 

mensen bleven na schooltijd nog even om te 

oefenen voor de presentatie. Er werd eten 

besteld en al gauw zaten verschillende groepen te 

eten in de aula. Ondanks dat de meeste 

leerlingen een beetje nerveus waren voor hun 

presentatie had iedereen er wel zin in. Zo’n 

presentatieavond maak je natuurlijk niet vaak 

mee. De leerlingen waren trots om te laten zien 

waar zij het afgelopen jaar zo hard aan hebben 

gewerkt. Je hoorde eigenlijk alleen maar positieve 

reacties op de presentaties. De ouders vonden 

het leuk om eindelijk weer een presentatie te 

kunnen zien (live), omdat dat natuurlijk vanwege 

Corona niet kon. Daardoor was er een goede 

sfeer wat het natuurlijk allemaal wat leuker maakt.

Kortom, het was een geslaagde avond!

Hannah & Hanne
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Meer informatie?

Het volgende Webazine
verschijnt op

21 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

Castle Lane Rock!
Dit jaar is de 26e editie van Castle 

Lane Rock en gaat eindelijk weer live 

plaatsvinden op vrijdag 15 april om 

19.30 uur in de aula van Notre Dame!

Castle Lane Rock is een schoolpodium 

waar gespeeld wordt in een band- 

samenstelling en waarvan deelname 

meeweegt voor het schoolexamen van 

leerjaar 4 en leerjaar 5.

Maar ook leerlingen uit leerjaar 1, 2 en 

3 doen mee aan het concert.

De leerlingen spelen hun eigen num-

mer maar ook covers van bekende hits.

Leerjaar 1: Fabienne Wolf

Leerjaar 2: Hagop Kederlarian, Tamar 

de Rijke, Hente van As, Djoeke 

Broekman, Sara Hendriks, Imke 

Roelofs

Leerjaar 3: Wessel Spierings, Luuk 

Loeffen, Gijs Vos, Filiz Kurdela

Leerjaar 4: Finn de Kleijn, Wout op 

den Camp, Noah Nas, Ruben 

Rodenburg

Leerjaar 5: Lucie Kossen, Amy van der 

Horst, Tobias Verkooijen, Huub 

Melchers, Ella Mulder, Isa Govers, 

Hanne Basten, Eva van Rosmalen

 
CASTLE LANE ROCK

26
 

Om 19:30 uur in de
Aula

 

Vrijdag 15 april 2022
 

 Notre Dame des Anges
 

Thema-avond 
Ouderraad 
Notre Dame
De Ouderraad van de Notre 

Dame nodigt u van harte uit 

voor de interactieve 

thema-avond op donderdag  

14 april om 19.30 uur op 

Notre Dame.

Na 2 jaar is het weer mogelijk 

om deze interactieve avond 

voor ouders te organiseren. 

Dit jaar is het thema: 

"in gesprek". 

Praten met je puber kan pittig 

zijn. Hoe blijf je in contact met 

je puberende zoon of dochter?

Tijdens deze interactieve avond 

schetsen twee acteurs en een 

gespreksleider van theatergroep 

"Playback" via korte scènes een 

confronterend en herkenbaar 

beeld hoe het er bij veel 

gezinnen thuis aan de 

keukentafel aan toegaat.  Met 

tips en handvatten van en voor 

ouders worden deze scènes 

opnieuw gespeeld. Uiteraard 

ontbreekt de nodig dosis humor 

deze avond niet!

Aanmelden voor deze avond 

kan via: 

themaavond@notredame.nl 

Wij kijken er naar uit u te mogen 

ontvangen op deze interactieve 

ouderavond met voor ons 

allemaal herkenbare situaties.

Graag tot 14 april!
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