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Agenda

19-10-2022 Leerjaar 4: KUA naar Amsterdam 

24-10-2022 Herfstvakantie (tm 28/10))

03-11-2022 Raad van Toezicht vergadering (20.00)

04-11-2022 Leerjaar 4-5: Toetsweek (tm 11/11)

08-11-2022 MR-vergadering (19.30)

09-11-2022 Leerjaar 1-2-3: Eigenwijze dagen (tm 11/11)

16-11-2022 Werkgroep Passend Onderwijs (19.30)

16-11-2022 Ouderraad (20.00)

Coming-Outdag
Afgelopen dinsdag 11 oktober was het  

Coming-Outdag, een dag die in het teken staat 

van LGBTQIA+. Wij als GSA hebben die dinsdag 

bankjes in de regenboogkleuren geschilderd.  

Het was een gezellige middag, de bankjes zijn erg 

mooi geworden en ook met een mooie betekenis. 

Het staat voor dat iedereen zichzelf kan zijn.

Eva, leerjaar 4
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Beeldend leerjaar 5

Lesgroep beeldend leerjaar 5 opereert als 

kunstcollectief. Van afgedankte materialen die 

gevonden zijn na strandjutten langs de rivier 

wordt kunst gemaakt.

mailto:webazine%40notredame.nl?subject=


NDDA WEBAZINE 03 2022/2023

Notre Dame des Anges   Kasteelselaan 50  6574 AJ Ubbergen  Tel 024 - 322 93 37  webazine@notredame.nl

Aftrap Niks Is Te Gek

Op dinsdag 27 september was het zo ver:  

de aftrap van Niks Is Te Gek! 

Alle leerlingen uit leerjaar 1 en vrijwilligers uit 

oudere leerjaren bingoden zich suf tijdens deze 

bingo-middag, want er vielen spectaculaire 

prijzen te winnen: spellen, snoep, maar ook 

kantine-vouchers, te besteden in onze eigen 

schoolkantine. Leerlingen kunnen zich de 

aankomende weken ook inschrijven voor 

de eerste activiteiten, denk hierbij aan een 

voetbaltoernooi, exotum (tentoonstelling met 

exotische dieren hier op school), Prison Island, 

Jump Square en Junior Technovium.  

Sommige activiteiten zijn leerjaar gebonden en 

sommige activiteiten zijn voor alle leerjaren. 

Houd er dus rekening mee dat uw kind op 

dinsdagmiddag niet meer altijd om 12.45 uur uit 

is, maar dat er ook activiteiten kunnen zijn tot ± 

15.00 uur. Foto’s van activiteiten zijn te vinden in 

dit Webazine, maar ook op onze socials.

Instagram: havonotredame 

Facebook: Notre Dame des Anges  

Tiktok: havoschoolnotredame

Kunst-en-Cultuurroute CKV
Op woensdag 12 oktober hebben alle CKV-

leerlingen uit leerjaar 4 deelgenomen aan de 

Kunst-en-Cultuurroute van Cultuur en School 

Nijmegen. Tijdens die dag hebben de leerlingen 

deelgenomen aan drie verschillende workshops 

bij diverse instellingen/kunstenaars in Nijmegen. 

Hier vind je een mooi stuk dat Quinten en Tibbe 

hebben gemaakt bij Drop the Beat!
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Meer informatie?

Het volgende Webazine
verschijnt op

11 november
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

ONLINE OUDERAVONDEN
over opvoeden en alcohol, roken, drugs, overmatig
beeldschermgebruik of mentale gezondheid

•   Is het nog gezond dat mijn kind zoveel achter z’n spelcomputer zit?
•   Moet ik alcohol drinken verbieden of gaan ze het dan juist doen?
•   Is drugsgebruik onder jongeren normaal?
•   Mijn kind is de laatste tijd zo somber, hoe kan ik helpen?
•   Hoe pakken andere ouders dat aan?

Herkenbare vragen? Je bent niet de enige! Veel ouders lopen met vragen 
rond over deze thema’s. Daarom organiseren IrisZorg Preventie en Pro 
Persona Connect digitale ouderavonden over deze onderwerpen voor 
ouders van alle middelbare scholen in de regio Nijmegen.

Deze online ouderavonden bleken vorig schooljaar een enorm succes. Het 
is laagdrempelig, gratis en je hoeft de deur niet uit. Deelnemers ervaren 
het als zeer nuttig en herkenbaar.

Wil je je aanmelden? Klik hier

Wil je alvast een preview? De preventiewerkers van IrisZorg zetten de 
belangrijkste tips op een rijtje: Filmpje alcohol roken drugs en pubers

MEER INFORMATIE
Meer informatie vind je op de site www.helderopvoeden.nl,
www.iriszorg.nl/preventie en www.propersonaconnect.nl
Vragen? Mail naar nijmegenpreventie@iriszorg.nl. 

DATA

Roken, drinken en drugs klas 1 en 2
Dinsdag 22 november
Dinsdag 7 februari

Roken, drinken en drugs klas 3 en hoger
Do 17 november
Do 2 maart

Overmatig beeldschermgebruik
Do 20 oktober 
Do 2 februari

Angst, somberheid en stress
Do 10 november
Do 16 februari

De avonden zijn van 19.30 tot 21.00 uur 

Wil je graag deelnemen? 
Klik hier

Je kunt je tot een week 
van te voren aanmelden

Ouderavonden IrisZorg

In coronatijd hebben we online ouderavonden ontwikkeld; dat bleek een 

enorm succes.   

Daarom wordt dit een blijvend aanbod.  

Omdat we weten dat de invloed van ouders heel belangrijk is op deze 

thema’s willen we zorgen dat de ouders zich goed kunnen informeren. 

Ouderbetrokkenheid is één van de succesfactoren van  

preventieve programma’s. 

In deze link staan de data voor de digitale ouderavonden over opvoeden  

en de volgende thema’s:  

• Roken, drinken en drugs  

• Gamen en overmatig schermgebruik  

• Angst, somberheid en stress

Market Garden - Bevrijding van Beek 

Op 17 september werd traditioneel de bevrijding van Beek tijdens de 

operatie Market Garden herdacht. De herdenking van 78 jaar bevrijding 

vond plaats bij het bevrijdingsmonument in het Lt. John P. Foley  

plantsoen te Beek. Minke en Lizzie uit leerjaar 1 hebben namens Notre Dame  

bloemen gelegd.
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