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Agenda

19-05-2022 Voorstelling basisschool 

  De Klokkenberg in de Kleine Dame

26-05-2022 Hemelvaart

27-05-2022 Vrije Dag Notre Dame

31-05-2022 Pimp my school

15-06-2022 Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen

06-06-2022 2e Pinksterdag

07-06-2022 Leerjaar 4: Efteling en BBQ

08-05-2022 Leerjaar 5: Gala

09-06-2022 Uitslag CSE Tijdvak 1

10-06-2022 Inschrijving herkansing CSE Tijdvak 2 

10-06-2022 Leerjaar 4: Excursie Beeldend

10-06-2022 Leerjaar 4: Voorstelling Drama 

  (19.30-20.30)

Eindexamens
Het einde komt steeds meer in zicht nu de eerste 

week van de examens erop zit. De eerste 

spanningen zijn eraf. Tot nu toe hebben we in 

bijna alle stilte de examens kunnen maken. 

Achteraf met z’n allen antwoorden nakijken en 

meer hoop krijgen in het slagen (of juist 

verliezen). 

Nu nog de laatste loodjes en daarna kunnen we 

eindelijk van het lekkere weer gaan genieten.

Martijn, leerjaar 5

CKV-excursie Den Haag 
leerjaar 4
Vorige week vrijdag was het zover: de 

CKV-excursie van leerjaar 4 naar Den Haag. Al 

vroeg in de ochtend vertrokken zij met de bus 

naar Den Haag. Er stond een vol programma op 

de planning, waarbij leerlingen konden kiezen uit 

maar liefst 7 musea. Onder andere de volgende 

musea werden bezocht: het Kunstmuseum Den 

Haag, Museum Voorlinden, Louwman Museum en 

Museum Beelden aan Zee. 

In de musea kregen leerlingen interactieve en 

leuke rondleidingen. Door diverse opdrachten uit 

te voeren leerden ze actief te kijken naar kunst. 

En als je in Den Haag bent, is de kans dat je 

bekenden tegenkomt vrij groot… Zo zagen een 

aantal leerlingen de kans om met 

minister-president Mark Rutte en Tim Hofman op 

de foto te gaan! Al met al een zeer geslaagde 

dag!
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Toneelstuk Le Petit 
Prince in LUX Nijmegen
Op maandag 16 mei gingen leerlingen uit 

het cluster Frans leerjaar 4 met docent Frans, 

Willemijn Burgers, mee naar een Frans toneelstuk 

in LUX Nijmegen. Het Franse theatergezelschap 

"le théâtre du Héron” speelde daar een 

voorstelling gebaseerd op Le Petit Prince van 

Antoine de Saint- Exupéry. Een pittige, maar 

vooral ook heel leuke ervaring in het domein van 

Franse literatuur! 

(Foto en affiche is afkomstig van hun website)

Iriszorg – Online 
ouderavonden
De digitale ouderavonden die Iriszorg in de 

coronatijd heeft ontwikkeld voor het voortgezet 

onderwijs bleken een groot succes. Daarom heeft 

Iriszorg besloten om ook voor de ouders van 

mbo-leerlingen deze avonden te organiseren. 

Deze avonden zijn gericht op ouders met 

kinderen die 16 jaar of ouder zijn. Omdat ook 

Notre Dame leerlingen in deze leeftijd heeft kunt 

u zich eveneens voor deze avonden aanmelden. 

‘Niks is te Gek!’
De afgelopen twee weken stonden er voor 

leerjaar 1, 2 en 3 leuke activiteiten op het 

programma tijdens ‘Niks is te Gek’! Op dinsdag 

10 mei gingen leerlingen naar Waalhalla Indoor 

Skatepark in Nijmegen. Onder begeleiding van 

een echte professional leerden leerlingen nieuwe 

moves en tricks op een skateboard en BMX. 

Op dinsdagmiddag 17 mei gingen de leerlingen 

springen in de trampolinehal bij Jumpsquare 

Nijmegen. Er werden salto’s, halve schroeven 

en spagaten in de lucht gemaakt en er werd 

geklommen boven een echte ‘foampit’. De 

activiteiten waren super gaaf en pasten goed bij 

het motto ‘Niks is te Gek!’

ONLINE OUDERAVONDEN
Over alcohol, drugs en uitgaan, gamen of mentale
gezondheid voor ouders van jongeren van 16+

• Door corona gaat mijn dochter nu pas uit. Wat voor afspraken moet ik 
maken?

• Is drugsgebruik onder jongeren normaal?
• Is het nog gezond dat mijn zoon zoveel achter z’n spelcomputer zit?
• Mijn zoon trekt zich steeds vaker terug op zijn kamer, is dat normaal?
• Mijn zoon heeft een kort lontje en heeft nergens meer plezier in, wat 

kan ik doen?
• Hoe pakken andere ouders dit aan?

Herkenbare vragen? Je bent niet de enige! Veel ouders lopen rond met 
vragen over deze thema’s. Daarom organiseren IrisZorg Preventie en Pro 
Persona Connect digitale ouderavonden over deze onderwerpen.

Deze online ouderavond is laagdrempelig, gratis en je hoeft de deur niet 
uit. Deelnemers ervaren het als zeer nuttig en herkenbaar.

MEER INFORMATIE
www.helderopvoeden.nl
www.iriszorg.nl/preventie
www.propersonaconnect.nl

Vragen? Mail naar nijmegenpreventie@iriszorg.nl.

DATA

Alcohol, drugs en uitgaan
Dinsdag 28 juni

Gamen
Donderdag 19 mei 

Somberheid, angst en stress
Donderdag 2 juni

De avonden zijn van 19.30 tot 21.00 
uur 

Wil je graag deelnemen? 
Klik hier

Je kunt je tot een week 
van tevoren aanmelden.

Notre Dame

Kasteelselaan 50

6574 AJ Ubbergen

Meer informatie?

Het volgende Webazine
verschijnt op

2 Juni
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
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n Afgelopen vrijdag ging het 4e 

jaar waaronder ik naar Den Haag. 

We gingen op museumbezoek. 

Ik ging met mijn groepje naar 

het fotomuseum. In het museum 

hadden we een gids die goed 

je aandacht erbij hield, want hij 

vroeg ons veel vragen tussendoor 

en liet ons opdrachtjes 

uitvoeren, zoals zelf ook foto’s 

te gaan maken in verschillende 

perspectieven. Dat vond ik 

heel erg leuk. Mijn groepje en 

ik hebben 2 tentoonstellingen 

gezien, ze waren totaal 

verschillend. Eerst keken we 

bij foto’s van landschappen, 

mooie werken, veel met de 

zee op de achtergrond. Het 

straalde een soort rust uit. De 

tweede tentoonstelling waren 

schokkende, fascinerende 

zelfportretten. Niet iets 

waar je naar zou kijken voor 

een fijn gevoel, maar toch 

indrukwekkend. En het 

was interessant om zulke 

verschillende stijlen te zien. 

Daarna kregen we vrije tijd. Ik 

ben met mijn vrienden voor het 

eerst in de tram geweest, daar 

moet je je goed vasthouden of 

je vliegt naar de andere kant 

van de tram. We zijn uitgestapt 

in Scheveningen en zijn aan zee 

gaan zitten. Toen voelde het wel 

even als vakantie. De stemming 

was goed op de terugweg. Ik 

denk dat veel leerlingen een 

leuke dag gehad hebben. Ik 

tenminste wel!
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