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Agenda

01-09-2022 Introductie start schooljaar

02-09-2022 Introductie start schooljaar

02-09-2022 Leerjaar 5: Olround Nijmegen (11.30-15.00)

06-09-2022 Leerjaar 1: Ouderavond 

07-09-2022 Leerjaar 2: Ouderavond

08-09-2022 Leerjaar 3: Ouderavond

12-09-2022 Raad van Toezicht - vergadering

Schoolfeest leerjaar  
1, 2 en 3
Op woensdag 6 juni was het schoolfeest van 

leerjaar 1, 2 en 3 in de Kleine Dame! 

Na het vele werk tijdens de Eigenwijze Dagen, 

was het wel tijd voor een feestje. De organisatie 

was heel druk geweest om de boel te versieren 

en om er echt een ‘Summer Fissa’ (thema) van 

te maken! Om 19.30 uur ging het schoolfeest 

van start. De leerlingen hadden zichzelf helemaal 

uitgedost en er was een super line-up: DJ Jixxx, 

Nigel Sean & Merco! Het dak ging eraf! Ook 

aan eten werd gedacht: een frietkar met friet en 

snacks, lekker! Een super geslaagde avond!
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Sportdag leerjaar 1,2,3
Afgelopen maandag heeft leerjaar 1 en 2 een 

heerlijke sportdag op ons sportveld gehad!  Met 

een grote inzet en onderling ook veel plezier 

speelden de teams de onderlinge wedstrijden bij 

de zes onderdelen. Met ook een muziekje aan 

was er een gezellig sfeertje!

Leerjaar 3 ging dinsdag bij de Lentse plas aan de 

bak: Suppen, Beachgames en Beachvolleybal. In 

deze mooie omgeving en met een fantastische 

weertje kregen de leerlingen al een lekker  

vakantiegevoel! 

Efteling leerjaar 1 en 2
Op donderdag 30 juni vertrok de bus met alle 

eerste- en tweedejaars leerlingen van Notre 

Dame naar de Efteling. Eenmaal daar  

aangekomen konden ze direct de Efteling in. 

Leerlingen gingen in groepjes uit elkaar en  

kwamen zo af en toe een collega ophalen om met 

hen mee de achtbaan in te gaan. Het was een 

super geslaagde dag!

Diploma-uitreiking 2022
Gistermiddag was dan eindelijk het moment daar!

Alle geslaagde leerlingen konden hun  

welverdiende diploma in ontvangst nemen.

Het was een gezellige drukte met hier en daar 

een terugblik op de afgelopen jaren op Notre 

Dame. Dit jaar was toch wel een bijzondere  

lichting leerlingen; de eerste groep examenleer-

lingen in Eigenwijs Leren!

Een applaus voor iedereen, ook voor de  

leerlingen we volgend jaar nog een keer  

terugzien.

Maar nu eerst gaan genieten van een heerlijke 

zomervakantie!
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Het volgende Webazine
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Webazine.

Dit Webazine verschijnt 2-wekelijks (met uitzondering van de 

schoolvakanties) en is ook te downloaden op onze website onder 

de knop

Nieuwe schoolleiding 
Notre Dame

Met veel plezier stellen wij onze nieuwe  

schoolleiding voor.  

 

Petra Molenaar - directeur-bestuurder,  

Inge van Doorn - schoolleider en  

Frank Spijkers - schoolleider. 

Petra, Inge en Frank, van harte welkom op 

Notre Dame

Leerjaar 3 op kamp  
in Goch

Leerjaar 3 ging op donderdag 30 juni en vrijdag 

1 juli op kamp in Goch. Op donderdagochtend 

zijn de leerlingen zelf richting Duitsland gefietst. 

Er stonden verschillende activiteiten gepland: 

kanoën, spelletjes en een kampvuur, waar  

leerlingen marshmallows konden roosteren.  

Het waren geslaagde dagen!

Notre Dame wenst iedereen 
een hele fijne zomervakantie!


