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03-02-2023 Sportdag

04-02-2023 Open Dag Notre Dame

07-02-2023 Herkansingen leerjaar 4 en 5

09-02-2023 Open avond Notre Dame

20-02-2023 Voorjaarsvakantie 

 

Vitrine leerjaar 3

In het derde jaar heeft iedere leerling twee kunstvakken, ieder een half jaar. Het eerste half jaar is op 17 

januari afgesloten met een voorstelling en presentatie, de Vitrine. Alle leerlingen van dans, drama en 

muziek hebben op het podium staan schitteren en de leerlingen van AV en beeldend hebben hun werk 

gepresenteerd. Aansluitend was er een ouderavond over de aanstaande profielkeuze voor de ouders en 

leerlingen. Wij kijken terug op een heel geslaagde avond!
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Bezoek aan basisscholen

Leerlingen uit leerjaar 1 is gevraagd of ze iets 

over Notre Dame wilden vertellen aan groep 

8 van hun oude basisschool. Het animo bij 

leerlingen was weer groot, want hoe leuk is het 

om naar je oude basisschool te gaan om iets te 

vertellen over de gang van zaken op je nieuwe 

school?! Daarom gaan leerlingen en docenten 

in de weken voor de Open Dag en Open Avond 

de basisscholen uit de omgeving weer langs. 

Dit, om groep-8-leerlingen enthousiast te maken 

voor onze school zodat we drukbezochte dagen 

krijgen op 4 februari (Open Dag), 9 februari 

(Open Avond) en 14 februari (mini-lesjes). De 

leerlingen die de presentaties geven zijn echt 

onze visitekaartjes; ze vertellen met ziel en 

zaligheid over hun nieuwe school en wie kan 

het verhaal van Notre Dame beter vertellen 

dan zij, onze ervaringsdeskundigen? Met de 

presentatievaardigheden in leerjaar 1 is in ieder 

geval niets mis!

Ontwikkeldag Notre Dame 

Vorige week was het een beetje een ander weekje 

op Notre Dame. De bovenbouw had de hele 

week toetsweek en de onderbouw had Eigenwijze 

Dagen van donderdag tot en met maandag én 

er was voor hen een lesvrije dag op woensdag. 

Deze lesvrije dag voor onderbouwleerlingen 

is dit jaar in het leven geroepen omdat 

onderbouwdocenten behoefte hadden aan een 

ontwikkeldag. Lang, lang geleden, toen ook 

de onderbouw nog toetsweken kende, hadden 

docenten de tijd om na te kijken, maar vooral ook 

om materiaal te ontwikkelen en planningen te 

maken voor de komende periode. Dit betekende 

dat onderbouwdocenten hier – na het afschaffen 

van de toetsweken – nauwelijks meer tijd voor 

hadden; tijd die wel echt nodig en belangrijk 

is. De ontwikkeldag is door de vaksecties goed 

benut en we zijn weer klaar voor de derde 

periode van dit schooljaar. 
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Sponsoractie Malawi 

succesvol!

Ja, ja, eindelijk gingen we dan écht stappen voor 

Malawi. Alle goeie dingen in drieën, zegt men 

terecht. In 2020 moesten we de georganiseerde 

sponsorloop voor onze vriendschapsschool in 

Chingale afgelasten vanwege corona; in 2021 

kregen we om dezelfde reden bij een volgende 

besmettingsgolf één week eerder kerstvakantie, 

waardoor we ondanks schitterend wandelweer 

opnieuw niet konden lopen. 

Maar nu, vóór de kerstvakantie, is het dan 

toch echt gelukt! Ondanks een gure wind en 

overvloedige regenval gingen enkele honderden 

Notre Dammers op pad. De struintocht in de 

polder moest weer worden afgeblazen. Dit keer 

was er te veel modder en het trekpondje zat 

vastgevroren. Maar de boswandelaars en de 

hardlopers konden vertrekken. Met voorop een 

vlaggendrager met de vlag van Malawi trok een 

lange stoet over de Elyseese velden. De sfeer was 

gezellig. 

Terug op school kon iedereen opwarmen bij de 

kerstboom in de aula. Er was voor iedereen wat te 

eten en te drinken. 

 

In de dagen daarna kon het tellen beginnen. De 

leerlingen hadden namelijk heel wat sponsorgeld 

bij elkaar weten te lopen. Met het forse 

eindbedrag van 7751,- euro hebben we de vooraf 

gekozen doelen kunnen realiseren: 

Voor een groep Malawiaanse leerlingen die 

dreigde te moeten stoppen met school is het 

schoolgeld weer betaald; voor een tiental daarvan 

dat in het laatste jaar zit, is ook het examengeld al 

veiliggesteld. Verder zijn er stapels nieuwe stoelen  

 

aangeschaft en heeft de plaatselijke timmerman 

de opdracht gekregen een aantal grote tafels te 

maken. Deze komen te staan in de bibliotheek die 

vorig jaar veel waterschade had opgelopen en in 

de studieruimte van het meisjeshostel. 

De Malawi-werkgroep dankt alle gulle sponsors, 

maar ook de leerlingen en de hulpvaardige 

collega’s, die zich gewillig lieten nat regenen, voor 

hun bijdrage aan een succesvolle actie!
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Toetsweek en Eigenwijze 

Dagen

Ze zitten er weer op! De toetsweek voor de 

bovenbouw en de Eigenwijze Dagen voor de 

onderbouw. Er is weer gestreden, de resultaten 

druppelen binnen en periode 3 kan weer fris van 

start. Leerlingen uit leerjaar 4 moesten voor Frans 

hun spreekvaardigheid laten horen. De opdracht was: 

bedenk en presenteer jouw ideale hotel. De leukste 

en creatiefste creaties werden gepresenteerd, zoals 

hier: ‘Hôtel la Willemine’ (als eerbetoon aan hun 

docent Willemijn Burgers) en Château en Rose (goed 

gedaan, Roos!). 

Notre Dame

Kasteelselaan 50
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Meer informatie?

Het volgende Webazine
verschijnt op

16 februari 
tel 024 - 322 93 37

webazine@notredame.nl

www.notredame.nl

Webazine.

Dit Webazine verschijnt 3-wekelijks (met uitzondering van de 

schoolvakanties) en is ook te downloaden op onze website onder 

de knop

Kamp leerjaar 5, Planet 

Awesome leerjaar 4

Afgelopen woensdag ging leerjaar 4 naar Planet 

Awesome: een fantastische plek waar leerlingen 

onder andere bowlen, karten, golfen, gamen 

en lasergamen, allemaal activiteiten om het 

groepsgevoel in leerjaar 4 te versterken. 

Tegelijkertijd ging leerjaar 5 (tot en met vrijdag) 

op kamp naar een accommodatie midden in 

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug; in het bos en 

met een groot speelveld op het terrein. 

Theo Joosten Fonds 

Als school hebben we een eigen fonds voor 

ondersteuning van leerlingen en ouders wanneer 

de financiële situatie thuis de deelname aan 

activiteiten belemmert. In april 2012 is hiervoor 

het Theo Joosten Fonds opgericht. Naamgever 

van het fonds is oud-conciërge Theo Joosten. Hij 

heeft bij zijn afscheid van de school hiertoe het 

initiatief genomen. Wilt u een verzoek indienen 

voor financiële ondersteuning uit het fonds? Dan 

kunt u dit richten aan het Theo Joosten Fonds, 

t.a.v. dhr. Frank Spijkers (f.spijkers@notredame.nl). 

Eenmalig of periodiek 

bijdragen

Draagt u de doelstelling van het Theo Joosten 

Fonds een warm hart toe? Dan kunt u een 

eenmalige of periodieke bijdrage storten op 

rekeningnummer: NL56 RABO 0161417426 t.n.v. 

St. Augustinus Stichting. Elke bijdrage is welkom!
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