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Junior Technovium

Op dinsdag 15 november gingen wij met onze basisgroep 1C naar Junior 

Technovium. Van tevoren moest je aangeven naar welk onderdeel je graag 

wilde. Je kon veel verschillende dingen kiezen, zoals ontbijten met robots, 

nutteloze uitvindingen, dragrace, logo design, podcast, green screen 

videoproductie en nog veel meer. Zelf had ik voor de VR-escaperoom 

gekozen. Via een computer moest je met een bepaalde app een wereld 

kiezen (wij kozen de winter met allemaal sneeuw). Daarin kon je dieren, 

objecten en gebouwen toevoegen.  

Daarna gingen we met de VR-bril de ruimte bekijken en je moest uit de 

ruimtes ontsnappen. Toen we ontsnapt waren, gingen we iets anders doen. 

Er werd een plank neergelegd en met de VR-bril gingen we zogenaamd met 

een lift omhoog en als je heel hoog was, moest je over die plank lopen. Het 

leek net alsof je over heel hoge gebouwen liep via die plank. Dat was heel 

eng, want het leek net echt. Op de tablet kon je meekijken bij een ander 

en dat was helemaal niet eng, maar met de VR-bril wel. Ik vond het een 

superleuke dag. 

Door Iris van Hartingsveldt, leerjaar 1



NDDA WEBAZINE 05 2022/2023

Lintje Byan

Vorige week woensdag werd lesgroep 1.4 onder valse voorwendselen naar het Gemeentehuis van 

Nijmegen gelokt. Ze zouden zogenaamd een rondleiding krijgen. De echte reden was: hun klasgenoot 

en dus leerling van onze school Byan van den Dungen, ontving een kinderlintje.

Byan zet zich in voor anderen. Hij collecteert voor goede doelen zoals de Dierenbescherming, 

sponsorlopen en Jantje Beton en hij verkoopt kinderpostzegels. Op de basisschool was hij leestutor. 

De dag werd gepresenteerd door Klaas van Kruistum, ook wel bekend van Zapp. Natuurlijk was 

burgemeester Hubert Bruls aanwezig voor de uitreiking van de medaille en de bijbehorende oorkonde. 

Wij zijn op al onze leerlingen trots, maar op deze dag in het bijzonder wel op Byan.

Jazz! Het is weer pauze!

Op woensdag 16 november vulde drummer Joost Patocka samen met zijn toetsenist en bassist de aula 

met jazzmuziek. Dit pauzeconcert werd ons aangeboden om onze leerlingen kennis te laten maken  

met Jazzmuziek. 
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In een ongedwongen sfeer, waar het publiek zich 

vrij voelde om net als gewoonlijk lekker bij te 

kletsen, klonken verschillende vrolijke melodieën.  

De leerlingen vonden het heel gezellig.  

‘Ze mogen vaker komen,’ was hun commentaar.

De muzikanten zelf, die gewend zijn voor een wat 

ouder en betalend publiek op te treden, vonden 

het een leuk en spannend experiment.  

Ze vonden de sfeer op school prettig en 

benoemden ook waarom ze op scholen optreden: 

ze willen de leerlingen in aanraking brengen met 

de veelzijdigheid van dit genre, als tegenhanger 

voor de meer platte muziek die tegenwoordig 

vaak geluisterd wordt. 

De kennismaking was een succes; het grote 

applaus na afloop klonk dit jazztrio als muziek in 

de oren.

Niks is te gek!

Tijdens de workshop van ‘Niks is te gek’ 

hebben leerlingen uit leerjaar 1 en 2 een grote 

stoepkrijttekening gemaakt op het schoolplein. 

Hierin hebben ze magische wezens gecreëerd die 

door middel van teamwork met elkaar verbonden 

werden. De grote stoepkrijttekening werd een 

wereld die een magisch verhaal vertelde. Aan het 

einde van de workshop waren ze enorm trots op 

het werk dat ze als team hadden gemaakt. Zo 

was er een vuurspuwende draak die de zon liet 

schijnen terwijl de draak werd opgeladen door 

een stopcontact. De fantasie van de leerlingen 

werd gedurende de workshop steeds  

verder verrijkt. Iets wat aan het begin moeilijk was 

maar aan het einde zorgde voor een prachtige 

tekening.
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Brandoefening

Afgelopen dinsdag vond er een brandoefening plaats op Notre Dame. Vorige week is er tijdens de 

dagstart aandacht besteed aan ‘wat te doen bij calamiteiten?’, dus de leerlingen wisten goed wat ze 

moesten doen toen het alarm onverwachts door de school galmde. Binnen minder dan vijf minuten was de 

hele school ontruimd en stond het grasveld vol met leerlingen (al dan niet verkleed vanuit de dramales)  

en medewerkers. Gelukkig werd snel duidelijk dat het om een oefening ging en mocht iedereen weer 

terug de warme school in. 
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Meer informatie?

Het volgende Webazine
verschijnt op

9 december
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

Kerstconcert 2022

OP DINSDAG 13 DECEMBER
 

OM 19: 30 UUR
 

IN DE KLEINE DAME
 
 

Kerstconcert

Op dinsdag 13 december om 19.30 uur wordt in 

De Kleine Dame een Kerstconcert gegeven.  

Het Kerstconcert is een schoolpodium waar 

gespeeld wordt in bandsamenstellingen 

en waarvan deelname meeweegt voor het 

schoolexamen van leerjaar 4 en 5. Uit leerjaar 

3 zullen ook twee bandjes die avond hun 

muzikale talent laten horen. Tijdens het concert 

spelen de leerlingen nummers van verschillende 

muzieksoorten zoals Pop, Jazz en Rock met 

nummers zoals bijvoorbeeld ‘All of me’, ‘Mag ik 

dan bij jou’, ‘What about us’, ‘Perfect’,  ‘Hold the 

line’, ‘Treat you better’ en nog veel meer.  

Ouders, leerlingen en collega’s van Notre Dame 

zijn van harte welkom deze avond.  

De uitnodiging hiervoor volgt binnenkort.

Kledinginzameling

Bij ons op school staat er (bij de automaat naast de ingang) een doos om kleding in te zamelen voor 

alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Groesbeek. Het gaat om winterkleding voor jongens tussen 

13-17 jaar. Heeft u thuis dus nog kleding liggen die niet gedragen wordt, geef het mee aan uw kind! 

Andere kinderen zullen er heel blij mee zijn. 


