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Agenda

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)

07 & 08-07-2022 Lesvrije dagen 

11-07-2022 Leerjaar 2: Sportactiviteiten (09.30-11.30) 

11-07-2022 Leerjaar 1: sportactiviteiten (12.00-14.00) 

12-07-2022 Leerjaar 4-5: Inleveren schoolboeken 

  (09.00-12.00)

12-07-2022 Leerjaar 3: Sportactiviteiten (10.00-13.00)

12-07-2022 Leerjaar 4: BBQ (16.00-19.00) 

14-07-2022 Uitslag CSE Tijdvak 3  

14-07-2022 Diploma-uitreiking (16.00-20.00)

15-07-2022 Leerjaar 1 tm 4: Afsluiting schooljaar

  (09.00-12.00) 

18-07-2022 Zomervakantie (tm 26-08-2022)

Excursie Lille  
leerlingen Frans
Op woensdag 22 juni vertrok een groepje  

leerlingen uit leerjaar 3 en 4, met het vak Frans 

in hun (toekomstig) vakkenpakket, naar de 

Noord-Franse stad Lille. We begonnen om 06.00 

uur met een gezellige busreis. Na 4 uur rijden  

kwamen we aan in het centrum van Lille en  

begonnen met een speurtocht door de oude stad 

van Lille. Na een uurtje verzamelden we weer en 

liepen we met z’n allen naar het museum Palais 

Des Beaux Arts en kregen daar ook een opdracht. 

Het museum is het één na grootste museum van 

Frankrijk. De schilderijen waren mooi, maar het 

gebouw zelf ook. Na het bezoek aan het museum 

verzamelden we buiten en kregen we 2,5 uur de 

tijd om zelf de stad in te gaan. Wij hebben lekker 

pizza gegeten in een gezellig restaurantje,  

macarons gekocht, geshopt en natuurlijk ook 

heerlijk een ijsje gegeten aangezien het zo’n 

prachtig weer was. 

Lille is een super leuke stad met mooie  

architectuur en leuke kleine boetiekjes. Zeker een 

stad om aan te raden. Rond 15.30 uur  

verzamelden we weer, maakten een groepsfoto 

en liepen terug naar de bus. Door een file bij 

Antwerpen duurde de busreis helaas véél langer 

dan verwacht, maar de sfeer in de bus bleef  

supergoed en het was gezellig!

Geschreven door: Sjuul Frieling en Kaatje van 

Benthum, leerjaar 3.
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Nog niet zo lang geleden werd ik 

uitgenodigd om mijn oud-biologie 

docent Ed van Loon te verrassen met 

drank en gebak na zijn allerlaatste les. 

Zoals altijd verpestte ik het feestje 

bijna. Ed, die na een aantal decennia 

stopt met lesgeven en met pensioen 

gaat, zag mij strompelend richting de 

ingang van middelbare school Notre 

Dame in Beek lopen. Hij deed de deur 

van zijn lokaal open en riep vragend 

wat ik kwam doen hier. Ik zei dat ik 

toevallig in de buurt was en spontaan 

was langsgekomen, maar aan zijn  

brede grijns zag ik dat hij me niet 

geloofde. Ik moest van hem plaats 

nemen in zijn klas en opeens zat ik  

tussen twintig middelbare scholieren. 

Ed ging verder met lesgeven en  

ondertussen appte ik directrice Marij 

dat ik de verrassing had verpest en 

dat ik al in de klas zat. Niet veel later 

kwamen Ed’s collega’s naar binnen. 

Ed was mijn biologieleraar op de  

middelbare school en ik kan niet 

zeggen dat die periode in mijn leven 

helemaal vlekkeloos verliep. Dat het 

toch goed is gekomen komt omdat ik 

twee fantastische ouders heb, maar 

ook prachtige docenten had. Ed was 

er een van en ik weet dat iedereen 

zo iemand in zijn leven heeft. Iemand 

die nog in je gelooft, die je nog niet 

heeft opgegeven. Die persoon was Ed 

voor mij. Een docent die niet alleen 

veel liefde had voor zijn vak, maar die 

vooral veel liefde en interesse had in 

mensen die in een kwetsbare leeftijd 

zaten. Gelukkig zijn er heel veel  

docenten als Ed die dag in dag uit 

het verschil maken in het onderwijs. Ik 

wens alle kinderen van Nederland een 

Ed toe in hun leven. Na de middelbare 

school hebben Ed en ik een tijdje in 

hetzelfde elftal gevoetbald en hij is nu 

al ruim 27 jaar een goede vriend van 

me. Liefst had ik een standbeeld voor 

Ed opgericht, maar helaas kon dat 

niet. Ik ben hem in ieder geval eeuwig 

dankbaar.

Sinan Can

Concert Doornroosje 
leerjaar 2
Op maandag 27 juni ging leerjaar 2 naar een 

concert in Doornroosje. Dit concert werd  

georganiseerd door Buma Music Academy. Er 

traden vier verschillende (Nijmeegse) popartiesten 

op: rockband Navarone, zangeres Linde Schöne, 

DJ/producer Mick Mazoo en singer-songwriter 

duo Clean Pete. 

Er werd lekker gedanst en er was zelfs een  

polonaise! Een goed begin van de week!
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n Daar zijn we dan, het einde van 

het schooljaar komt in zicht. 

Sommigen zullen Notre Dame 

gaan verlaten en hun vleugels 

spreiden. Sommigen zullen als 

nieuwe rupsjes binnen stromen 

en anderen zitten midden in hun 

cocon. De een vliegt eerder uit 

dan de ander. Sommigen breken 

een vleugel en moeten even  

vertragen. Maar uiteindelijk zijn 

de vleugels net zo prachtig. Ik 

vind het fijn dat school je de  

mogelijkheid biedt om op je 

eigen tempo te gaan. Soms  

voelde ik mezelf wat minder 

omdat ik achterliep. Maar als ik 

dan stop met mezelf met andere 

te vergelijken en stil sta bij wat 

ik voor mezelf al bereikt heb 

en hoeveel stappen ik eigenlijk 

al gezet heb, ben ik best wel 

trots. Ik hoop dat anderen die 

vertragen, ook zien wat ze al wel 

bereikt hebben. Ik ben benieuwd 

naar volgend schooljaar. Ik wens 

mijn medeleerlingen veel succes 

met de laatste loodjes van dit 

jaar. En beste lezer, ik wens je 

alvast een fijne zomervakantie.

Wie weet tot volgend jaar.

Freya

Vitrine
Eindelijk konden we weer iets doen wat we zo’n 

twee jaar hebben uitgesteld, omdat we weinig 

contact mochten hebben met andere mensen 

door corona. Maanden hebben we eraan gewerkt 

en eindelijk mochten we onze zelfgemaakte dans, 

toneelstukken en kunstwerken laten zien. In dit 

stukje vertel ik iets over: “de Vitrine”. In leerjaar 3 

heb je twee keer per jaar “de Vitrine”. Hierbij  

presenteer je jouw kunstvak. Ouders, broers,  

zussen, opa’s en oma’s, vrienden en iedereen die 

je er graag bij wilt hebben zijn van harte welkom 

om naar jouw zelfgemaakte dans, toneelstuk, 

foto’s, schilderijen of andere dingen te komen  

kijken. Het eerste halfjaar had ik zelf drama. 

Maanden hebben we gewerkt aan een  

toneelstuk dat we aan het einde van dat halfjaar 

voor iedereen zouden opvoeren. Elke week  

schreven we stukken erbij, oefenden we ons  

toneelstuk en zorgden we ervoor dat het podium 

echt leek op waar het toneelstuk zich afspeelde. 

We waren al erg ver en kort voordat we de  

voorstelling zouden opvoeren kregen we te  

horen dat we weer in lockdown moesten en dat 

de Vitrine niet door zou gaan. Al dat vele werk 

voor niks geweest. Maar gelukkig hadden we nog 

een tweede kans. Het tweede halfjaar had  

iedereen een ander kunstvak en ging je weer aan 

iets anders werken. Ik had bijvoorbeeld dans. We 

maakten een openingsdans die we met iedereen 

zouden doen en apart in groepjes werkten we 

aan onze eigen dans. Langzamerhand begon er 

echt een voorstelling te vormen. De coronaregels 

waren heel erg versoepeld dus de kans dat het 

door zou kunnen gaan was aanwezig, alleen het 

kon ook op het een of ander moment helemaal 

omslaan. Het was daarom afwachten of we het dit 

keer wel konden doen. Maar gelukkig, op vrijdag 

24 juni 2022, konden we iedereen uitnodigen 

voor de Vitrine. Bij dans kon je zelf kiezen of je op 

school bleef om te oefenen. Ik was daar ook bij. 

Het was erg gezellig en rond vijf uur haalden we 

wat te eten, want op een legen maag kun je  

natuurlijk niet dansen. Het was supergezellig en 

de tijd ging heel snel. Om kwart over zeven  

stonden er al mensen te wachten. We hadden 

snel een doorloop. Het was een echte voorstelling  

geworden. Ook het optreden zelf ging snel  

voorbij. Toen het afgelopen was kregen we een 

groot applaus voor iets waar we maanden aan 

hebben gewerkt en nu wel door kon gaan.  

Hopelijk mag het aankomend leerjaar en de jaren 

daarna ook nog de Vitrine doen. Het is misschien 

heel even spannend voordat je het podium  

opgaat, maar als het eenmaal voorbij is ben je 

toch blij dat je het hebt gedaan!

Rosalie van den Elzen leerjaar 3
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