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Kamp leerjaar 5 Austerlitz

Van woensdag 25 t/m vrijdag 27 januari ging leerjaar 5 op kamp naar Austerlitz, vlakbij Zeist. De  

leerlingen zaten in een accommodatie midden in de natuur, waardoor er gebruik kon worden gemaakt  

van de mooie omgeving tijdens alle activiteiten. De leerlingen brachten een bezoekje aan het  

ARAG KNVB Replay Center, gingen lasergamen, er was een sprokkeltocht, een kampvuur en een  

(zeer geslaagde) silent disco. Bovenal was de sfeer super. 

mailto:webazine%40notredame.nl?subject=


NDDA WEBAZINE 09 2022/2023

Valentijnsdag

Afgelopen dinsdag was het, net iets meer dan de 

andere dagen in het jaar, de dag van de liefde. 

Dat konden we op school natuurlijk niet onge-

merkt voorbij laten gaan. Vanuit de GSA was er 

daarom een mooie actie bedacht. Leerlingen  

(en docenten) konden de maandag daarvoor in de 

pauzes een valentijnskaart schrijven. Het ontwerp 

voor de kaart kwam van Xavier Gieling uit leerjaar 

5. Op 14 februari werden de kaartjes anoniem 

bezorgd tijdens de dagstart en zo werd er een 

hoop liefde verspreid. 
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Open Dag, Open Avond en 

mini-lessen

Het zal u niet ontgaan zijn, de afgelopen weken 

stonden in het teken van onze potentieel nieuwe 

leerlingen: kinderen uit groep 7 en 8 die sfeer 

kwamen proeven tijdens onze Open Dag, de 

Open Avond en de mini-lessen. Het mooiste van 

deze dagen vinden wij altijd de saamhorigheid 

op school; leerlingen uit alle leerjaren die komen 

helpen en die trots zijn op hun school, die willen 

laten zien hoe het er bij ons aan toegaat. 

Allereerst waren we heel erg bij dat we iedereen 

weer gewoon, ouderwets op school mochten 

ontvangen. Ook de indeling van de Open Dagen 

was dit jaar iets anders dan voorheen. Waar 

voorgaande jaren de Open Dag volgde op de 

Open Avond, vond dit jaar eerst de Open Dag 

plaats op 4 februari. Op 9 februari ontvingen we 

Oproep Ouderraad

Wilt u ook extra goed betrokken worden bij het 

wel en wee van uw kind op de Notre Dame? 

Laat uw puber thuis ook nauwelijks iets los over 

hoe het op school gaat? Vindt u het ook fijn om 

een kleine indirecte bijdrage te leveren aan de 

kwaliteit van het onderwijs? Houdt u er ook van 

om met andere hele gezellige ouders met enige 

regelmaat stil te staan bij het reilen en zeilen van 

de school? Moest u net als uw kind ook  

wennen aan de overgang van de lagere school 

naar de middelbare? Enne …. zit uw kind nog in 

de brugklas?

Aarzel dan niet langer en meld u aan bij de  

Ouderraad. Die zoekt namelijk ouders van 

kinderen van leerjaar 1 om deel te nemen. We 

komen ongeveer zes keer per jaar bij elkaar, dit 

schooljaar nog drie keer en met name de jaarlijkse 

barbecue is voor veel mensen aanleiding geweest 

om in te stappen en jarenlang lid te blijven.  

Geïnteresseerd geraakt? Meld je even bij:  

erwinbasten@gmail.com.

basisschoolleerlingen en ouders in de avond en 

op 14 februari vonden er mini-lesjes plaats, zodat 

leerlingen bijvoorbeeld een echte Franse les 

konden bijwonen. 

De sfeer op alle drie de dagen was goed, vooral 

op de Open Dag en tijdens de mini-lesjes was 

echt druk in het gebouw. Wij kunnen niet wachten 

om weer met een nieuwe enthousiaste lichting 

aan de slag te gaan. 

Om een indruk te krijgen van de sfeer op de 

Open Dag, kun je dit filmpje bekijken. 

Sportdag

Op vrijdag 3 februari vond de jaarlijkse Sportdag 

plaats in de Jan Massinkhal; in de ochtend voor 

leerjaar 1 en 2 en in de middag voor leerjaar 3 en 

4. Vijfdejaarsleerlingen dienden als coach voor de 

teams uit alle leerjaren. De Axitraxi dit jaar was de 

rodeostier waar menigeen vanaf is gevallen. Op 

de foto’s ziet u de winnende teams uit leerjaar 1/2 

en leerjaar 3/4. 
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