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Agenda

22-09-2022 Leerjaar 1 tm 5: Afscheidsfeest Marij en Ed  

  voor leerlingen

23-09-2022 Leerlingen vrij ivm afscheidsfeest Marij en  

  Ed voor medewerkers

28-09-2022 Schoolfotograaf

06-10-2022 MR-vergadering

Beste ouder(s), verzorger(s), beste leerlingen, 

Welkom als lezer bij het eerste Webazine van dit schooljaar. Welkom in het bijzonder aan alle 
nieuwe leerlingen die dit jaar op Notre Dame gestart zijn en aan hun ouders/verzorgers. 
Het is heel fijn dat we dit schooljaar kunnen starten zonder beperkingen door Corona. Dat 
betekent bijvoorbeeld geen mondkapjes dragen in het gebouw zoals dat vorig jaar bij de 
start van het schooljaar wel het geval was. En ook dat we voor alle leerjaren in september 
weer een ouderavond hebben kunnen organiseren. Aan de opkomst te zien lijkt de behoefte 
om elkaar live te ontmoeten helemaal wederzijds. Laten we hopen dat Corona ons dit 
schooljaar niet te veel in de wielen rijdt, want als iets duidelijk is geworden dan is het wel dat 
rechtstreeks contact tussen leerlingen en medewerkers en ook tussen leerlingen onderling 
echt iets toevoegt. Dit, ondanks alle creatieve oplossingen die we hebben bedacht voor 
online-onderwijs en begeleiding. 
Dat de scholen weer helemaal dicht gaan is gezien alle ervaringen erg onwaarschijnlijk. 
Tegelijkertijd zullen we, wanneer het aan de orde is, de maatregelen die de overheid van ons 
vraagt doorvoeren. Uiteraard zullen we jullie in dat geval daarover uitgebreid informeren via 
mails en Webinars.
Zoals jullie weten is het ook het jaar van de wisselingen in de schoolleiding. Marij van 
Deutekom is per 1 augustus met pensioen gegaan en voor mij geldt hetzelfde per 1 februari 
2023. Tot die tijd zal ik de nieuwe schoolleiders inwerken. Frank Spijkers, die verantwoordelijk 
is voor leerjaar 1 en 2 en Inge van Doorn, verantwoordelijk voor leerjaar 4 en 5, zijn vol 
enthousiasme begonnen en per 1 december sluit Petra Molenaar daar als nieuwe directeur/
bestuurder bij aan. Alle drie samen hebben zij veel ervaring op alle beleidsgebieden maar 
bovenal hebben zij hart voor onze leerlingen en medewerkers.
Dat zorgt ervoor dat Marij en ik het leidinggeven aan onze school met een gerust hart en in 
het volste vertrouwen aan hen overdragen.  
Voor nu wens ik iedereen een heel goed schooljaar toe en wie weet ontmoeten we elkaar 
nog. 

Met hartelijke groet, 

Ed van Loon
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Intro leerjaar 1

Vorige week begonnen we op onze nieuwe 

school. We hebben hard gewerkt, maar ook 

veel plezier gemaakt. We hebben leuke 

introductiespelletjes gespeeld om elkaars 

namen te leren kennen. Deze hebben heel goed 

geholpen. We hebben een goede start gemaakt 

en kijken uit naar het komende schooljaar.  

We hopen dat jullie dat ook doen.

Door: Selena en Kayra, leerjaar 1

Kamp leerjaar 2

Vorige week gingen de leerlingen uit leerjaar 2, 

bij wijze van introductie, met elkaar op waterkamp 

in Beers. Gezien de weersvoorspellingen leek het 

even een ander ‘waterkamp’ te worden, maar 

gelukkig waren de weergoden ons toch goed 

gezind. Het eerste deel van de groep ging

van maandag t/m woensdag, het andere deel 

van woensdag t/m vrijdag. De hele week is er 

gezwommen, gezeild, gesupt, vlot gevaren 

en veel plezier gemaakt. Kortom: het was een 

topweek!
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Globaland XL

Op maandag 5 en dinsdag 6 september speelde 

leerjaar 3 Globaland XL. Dat is een erg leerzaam 

spel dat je in groepjes speelt, hierdoor leerden 

wij ook andere kinderen uit leerjaar 3 kennen. 

Wij hadden twee dagen de tijd om ons eigen 

land zo goed mogelijk te kunnen besturen. 

Daarbij hebben wij geleerd hoe wij belasting 

moeten heffen en hoe wij ons geld goed kunnen 

verdelen over ons eigen land. We deden allemaal 

leuke spellen om zo veel mogelijk Globa’s te 

verdienen (een geldsoort in het spel). De spellen 

waren bijvoorbeeld: een eigen liedje schrijven 

met een gegeven onderwerp, een levende strip 

maken met een gegeven onderwerp en een 

detectivespel.

Wij hebben vooral veel geleerd over wat er in de 

wereld gebeurt, dingen waar je niet van wist dat 

ze gebeuren.

Door: Sam en Annika, leerjaar 3

Veel meisjes en vrouwen op het platteland van 

Malawi missen deugdelijk maandverband. 

De meisjes verzuimen vaak van school als ze 

ongesteld zijn en haken uiteindelijk af.

De meisjes van onze partnerschool in Chingale 

hebben geluk. Met een gedeelte van het 

ingezamelde sponsorgeld van de kerstactie 2021 

zijn 350 emmertjes met daarin 5 stuks uitwasbaar 

maandverband, 2 stuks ondergoed en een paar 

stukjes zeep gekocht.

Het uitwasbare maandverband wordt gemaakt 

in Malawi door Grace Pads. Abdul, een lokale 

docent, heeft bij het uitdelen van de emmertjes 

menstrual health training gegeven. De meisjes zijn 

dolgelukkig. Heel hartelijk bedankt namens de 

meisjes van Chingale Secundary school.

Niet naar school omdat je ongesteld bent

Notre Dame

Kasteelselaan 50

6574 AJ Ubbergen

Meer informatie?

Het volgende Webazine
verschijnt op

29 September
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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