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Agenda

09-01-2023 Start leerlingen (11.15)

16-01-2023 Leerjaar 4-5: Start toetsweek  

 (tm 23-01-2023)

16-01-2023 Raad van Toezicht (18.00)

17-01-2023 Leerjaar 3: Vitrine (19.30-20.30)

19-01-2023 Leerjaar 1-3: Eigenwijze dagen  

 (tm 23-01-2023)

25-01-2023 Leerjaar 5: Examenreis (tm 27-01-2023)

26-01-2023 Werkgroep Passend Onderwijs (19.30)

26-01-2023 Ouderraad (20.00)

03-02-2023 Sportdag

04-02-2023 Open Dag Notre Dame

Paarse vrijdag

Vrijdag 9 december was het Paarse Vrijdag. 

Paarse Vrijdag is een dag die staat voor dat 

iedereen zichzelf kan zijn. De GSA heeft toen veel 

leuke dingen georganiseerd.  

‘s Ochtend tijdens de basisgroepen van leerjaar 1, 

2 en 3 hebben leerlingen uit de GSA een Kahoot 

gedaan over lgbtq+ en Paarse Vrijdag, en hebben 

ze uitgelegd wat de GSA is. Tijdens de pauzes 

werd er cake (met slagroom en sprinkels) en 

warme chocolademelk verkocht in de aula.  

Ook kon je de hele dag je nagels laken, haar 

verven en je laten schminken. En was er een 

prijs te winnen voor de mooiste paarste outfit. 

De school was helemaal versierd natuurlijk 

in het teken van paarse vrijdag. Het was een 

keigezellige dag!

Jente
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Kunst op school

Impressies van onze aula. Blind tekenen in 2.1 

en vervolgens kleurvlakken vullen. Ze zijn echte 

kunstenaars!

Meters voor Malawi

Zoals in het vorige Webazine te lezen was, werd er afgelopen dinsdag voor het derde jaar op rij een 

sponsorloop – Meters voor Malawi – georganiseerd. De leerlingen uit de onderbouw konden kiezen 

voor een boswandeling, een struintocht in de polder of een hardloopfestijn rond de school. Door een 

vastgevroren en kapot pontje kon de struintocht helaas niet doorgaan; de leerlingen die zich hiervoor 

hadden opgegeven, konden aansluiten bij de boswandeling of de hardlooptocht. 

In de weken daarvoor konden leerlingen zich laten sponsoren en op dinsdagochtend werd het 

opgehaalde geld ingezameld. Op dinsdag vanaf 13.00 uur werd er gewandeld en gerend, de sfeer was 

gezellig en de chocomel en chips aan het einde maakte de regen meer dan goed. 

Het opgehaalde bedrag komt uit op 7437,15 euro, waarmee het streefbedrag is gehaald! Klas 1A had 

dit jaar het meeste geld opgehaald, namelijk 800 euro! De benodigde 80 stoelen en 20 tafels kunnen 

nu worden gekocht en bovendien kan er voor 80 leerlingen het schoolgeld voor een heel schooljaar 

bekostigd worden. Het overige geld mag onze vriendschapsschool ook zelf besteden. 

Wij – en de Chingale secondary school – willen iedereen heel, heel erg bedanken voor de inzet tijdens 

de sponsorloop en voor alle sponsors die dit mooie bedrag mogelijk hebben gemaakt! 

Kerstconcert 13 december 2022 

Onder andere P!nk, James Arthur, Claudia de Breij, Ed Sheeran, Shawn 

Mendes, Adele en nog véél meer artiesten kwamen voorbij. Alleen dan niet 

live, maar in de vorm van onze eigen Notre Dame toppers! Verschillende 

leerlingen uit leerjaar 3, 4 en 5 traden op 13 december op in de Kleine 

Dame tijdens het kerstconcert. De leerlingen van muziek, maar ook van dans 

en drama lieten hun prachtige noten horen tijdens deze avond voor een 

groot publiek bestaande uit onder andere familie, vrienden, klasgenoten 

en docenten. Zowel instrumentaal als vocaal was het een avond met veel 

diversiteit aan muziek. Ook Ammar en Tim droegen hun steentje bij tijdens 

een aantal nummers. Samen met de leerlingen wist Tim het publiek mee 

te nemen tijdens ‘Live is life’ van Opus. De avond was compleet toen Last 

Christmas van Wham! door de boxen klonk en de kerstgroet:  

fijne feestdagen en een heel gelukkig 2023! 

Liz & Kaylee
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Kerstviering 

Op donderdag in het laatste blok werd er door 

heel Notre Dame de geboorte van Jezus gevierd, 

of het feest van de kerstballen, of het feest van 

het eten, of het feest van de gezelligheid. Op 

Notre Dame was het in ieder geval gezellig én er 

was eten (oliebollen welteverstaan). Elk team had 

voor de eigen jaarlaag de middag georganiseerd. 

De meeste leerlingen konden kiezen voor welke 

activiteiten ze wilden gaan. Zo konden leerlingen 

kiezen voor karaoke, een kerstquiz, bingo, 

kerstballen en –kaarten versieren, kerstkransjes 

happen, film kijken, spellen doen en meer.

Op vrijdag is het personeel aan de beurt om de 

hersenen te laten kraken. Zij zullen samen de kerst 

vieren aan de hand van een pupquiz. Leerlingen zijn 

om die reden op vrijdag al vrij. 

Notre Dame

Kasteelselaan 50

6574 AJ Ubbergen

Meer informatie?

Het volgende Webazine
verschijnt op

20 januari
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

Zonnepanelen op De 

Kleine Dame

Op zaterdag 10 december opende Rob Jetten, 

minister voor klimaat en energie,  

het zonnedak van 84 panelen op de Kleine Dame, 

het bijgebouw van onze school. Rob Jetten is 

deelnemer van Energiecoöperatie Hoog & Laag, 

een initiatief van enkele enthousiastelingen uit 

de regio. De coöperatie zoekt grote daken in de 

omgeving van Berg en Dal die goed inzetbaar 

zijn om duurzame energie op te wekken voor 

de omgeving; voor mensen die zelf geen 

zonnepanelen kunnen of willen plaatsen. 

Presentatieavond 

profielwerkstukken

Afgelopen woensdagavond was het zo ver: 

leerlingen uit leerjaar 5 (en sommigen uit leerjaar 

4) mochten eindelijk presenteren waar ze de 

eerste helft van dit schooljaar druk mee zijn 

geweest: het profielwerkstuk. Zowel het moment 

in het jaar, als de opzet van de avond, waren in 

2022 anders dan voorheen. Voorheen stresten 

leerlingen vlak voor het eindexamen nog voor 

het pronkstuk van het eindexamenjaar; dit 

schooljaar mogen de leerlingen de kerstvakantie 

in waarbij ze dit onderdeel al hebben afgesloten. 

Daarnaast moesten leerlingen voorheen hun 

PWS presenteren in klaslokalen; dit jaar waren 

de aula en de hal gevuld met groepjes leerlingen 

die middels posterpresentaties hun PWS 

pitchten aan (trotse) vaders, moeders, broertjes, 

zusjes, opa’s, oma’s, vrienden en docenten. 

Het was een dynamisch geheel waarbij er 

veel kennis werd gedeeld over stress, spieren, 

Apple, mode, zout op frietjes, GHB, domme 

blondjes, fitfluencers, kinderinfluencers, crypto, 

oktoberfesten, reiki, lichtgevende algen en nog 

veeeeel meer. Toeschouwers en docenten konden 

(moeilijke) vragen stellen en aan de hand van 

beoordelingsmodellen (of tips/tops-blaadjes) 

laten weten wat ze van de pitch vonden. De 

PWS-begeleiders kunnen nu aan de slag om de 

beoordeling in orde te maken, maar het beloven 

mooie resultaten te worden.
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