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Agenda

22-06-2022 Leerjaar 3-4: Excursie Lille (leerlingen Frans)

24-06-2022 Leerjaar 3: Vitrine

27-06-2022 Leerjaar 2: Excursie Popcentrum   

  Doornroosje

28-06-2022 Lesvrije dag

29-06-2022 Leerjaar 4: Toetsperiode (tm 6/7) 

30-06-2022 Leerjaar 1-2: Efteling

30-06-2022 Leerjaar 3: Kamp in Goch (tm 1/7) 

01-07-2022 Uitslag CSE Tijdvak 2

04-07-2022 Leerjaar 1 tm 3: Eigenwijze Dagen (tm 6/7) 

06-07-2022 Leerjaar 1-2: Eindfeest (18.00-23.00)

Naar de Efteling met 
leerjaar 4
Dinsdag 7 juni vertrokken de bussen met alle 

vierdejaars leerlingen van Notre Dame richting de 

Efteling. Eenmaal daar aangekomen konden we 

direct Efteling in. De leerlingen gingen in  

groepjes uit elkaar en kwamen zo af en toe een 

collega ophalen om met hen mee de achtbaan 

in te gaan. Zoals wel blijkt uit de foto’s kijken we 

terug op een zeer geslaagde dag!
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Perrongeluk
Afgelopen vrijdagavond speelden de dramaleer-

lingen van Amber van Altena uit leerjaar 4 en 5 in 

Theater de Kleine Dame de sterren van de hemel 

in het door Amber (samen met haar leerlingen) 

geschreven stuk “Perrongeluk”, eindelijk op het 

podium met live publiek erbij (de vorig geplande 

voorstelling ging niet door vanwege corona).

Op het perron van het treinstation van Ubbergen 

verzamelde zich een bonte verzameling persona-

ges, gedwongen er een nacht door te brengen 

omdat de trein niet kwam opdagen vanwege een 

storing. Een (tamelijk vreedzame) confrontatie 

tussen NEC en Vitesse aanhang, een nuffige bruid 

van wie de bruiloft afgeblazen werd, een ge-

bakken lucht verkopende manager in mantelpak 

met haar secretaresse, een paar Amsterdamse 

zwervers, een schizofrene psychiater met een 

ongezonde verhouding tot zijn patiënt en een 

stationschef die verwoede pogingen deed nog 

enige orde te houden, zorgden voor een enigszins 

absurdistische chaos die van het begin tot het 

eind het publiek bleef boeien.

De hoeveelheid voorbereiding en oefening was 

zichtbaar en het speelplezier spatte ervan af. 

Het was een welbestede avond, complimenten 

voor Amber en haar dramaleerlingen.

‘Niks is te Gek’
Deze maand waren er weer ‘te gekke’ activiteiten! Op dinsdag 7 juni was er een speciale activiteit 

tijdens ‘Niks is te Gek’: een mobiel planetarium! In de aula stond een opgeblazen koepel van 3 meter 

hoog en 6 meter in doorsnede. Aan de binnenkant van deze koepel werd het universum geprojec-

teerd. De leerlingen lagen/zaten zelf op de grond en keken naar boven en werden meegenomen door 

de ruimte. Zij vlogen langs planeten, sterrenstelsels, zwarte gaten en ontdekten hoe duizelingwekkend 

het heelal kan zijn. Daarnaast konden leerlingen op 7 juni ook samen picknicken op de vlonder. Op 

dinsdag 14 juni werd er een officiële cursus reanimeren voor leerlingen aangeboden tijdens ‘Niks is te 

Gek’. In Nederland vinden ongeveer 130 reanimaties per week plaats buiten het ziekenhuis. Bij een 

circulatiestilstand neemt de kans op overleven met ongeveer 10 procent per minuut af wanneer er niet 

wordt gereanimeerd. Extra belangrijk dus dat omstanders direct hulp kunnen verlenen.

Kortom: bijzondere en leerzame activiteiten!
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Dit Webazine verschijnt 2-wekelijks (met uitzondering van de 

schoolvakanties) en is ook te downloaden op onze website onder 

de knop

Uitslag CSE 1e tijdvak
Het was een spannende week voor leerjaar 5. 

Afgelopen woensdag, voordat de uitslag van de 

eindexamens bekend was, hadden de examen-

leerlingen gala op Notre Dame. Het was een 

gezellige avond waarop iedereen er op z’n chicst 

uitzag. Donderdag 9 juni kwam dan eindelijk het 

verlossende woord over de eindexamens. 

Namens alle medewerkers van Notre Dame willen 

we de leerlingen die geslaagd zijn van harte  

feliciteren! 

Voor de leerlingen die nog een herkansing  

tegoed hebben, heel veel succes en zet ‘m op! 

Jullie kunnen het!

Examens en Gala
Na twee weken in spanning afwachten hebben 

we de uitslag eindelijk gehoord. Ik ben geslaagd! 

Samen met de grote meerderheid van de vijfde. 

Een paar zijn nog hard aan het leren voor de 

herkansingen. Daarna kunnen zij ook lekker gaan 

genieten van de lange vakantie. Ondertussen is 

de jaarboekredactie hard aan het werk om een 

mooi jaarboek te maken. Ook hebben we een 

leuk gala met z’n allen gehad zoals je op de foto’s 

kunt zien. Nu lekker vakantie houden en dan zien 

we elkaar voor de allerlaatste keer bij de  

diploma-uitreiking!

Martijn leerjaar 5

Bijles door een tutor
Jaren geleden hadden we een mooi systeem 

waarin leerlingen uit een hoger leerjaar die ex-

celleerden in een bepaald vak bijles gaven aan 

de onderbouw. Omdat we zagen dat  meerdere 

leerlingen hier behoefte aan hadden, hebben we 

het systeem weer opgepakt. Coaches van leerjaar 

3 en 4 konden hun coachleerlingen opgeven die 

interesse hadden en de coaches van leerjaar 1 en 

2 konden leerlingen inbrengen die wel wat hulp 

konden gebruiken. Inmiddels zijn we een aantal 

weken bezig en kunnen we zeggen dat het een 

groot succes is! Leerlingen vinden het fijn om 

één-op-één uitleg te krijgen en merken dat het 

specifiek werken aan een onderdeel of toets-

onderwerp hen helpt. En de leerlingen die bijles 

geven krijgen er een kleine vergoeding voor die 

zij bijvoorbeeld sparen voor de reis naar Malawi. 

Een echte win-win situatie dus!

Kennismakingsmiddag 
nieuwe eerstejaars
Dinsdagmiddag 16 juni was een spannend mo-

ment voor de nieuwe eerstejaarsleerlingen. Zij 

kwamen namelijk naar Notre Dame voor een ken-

nismakingsmiddag. De coaches stelden zichzelf 

voor, waarna zij uiteengingen in de nieuwe basis-

groepen om verder kennis te maken met elkaar. 

Onder het genot van een verkoelend ijsje werd 

ook een wandeling gemaakt naar het theaterge-

bouw de Kleine Dame. De nieuwe leerlingen en 

coaches hebben er zin in om na de  

zomervakantie met elkaar te starten! 
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