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Agenda

21-03-2023 Castle Lane Rock 20.30-21.30

23-03-2023 Anatomisch museum, leerjaar 5 biologie

28-03-2023 Start toetsweek leerjaar 4 en 5

28-03-2023 Presentatie toneelclub 19.30-20.30

31-03-2023 Start eigenwijze dagen leerjaar 1, 2 en 3

31-03-2023 Definitieve profielkeuze leerjaar 3

03-04-2023 Taaldorp leerjaar 3

05-04-2023 Start periode 3

07-04-2023 Voorstelling drama leerjaar 4 en 5

10-04-2023 Tweede Paasdag 

 

Franse kookworkshop

Quiche lorraine, coq au vin, crème brûlée en zelfs oesters... het stond allemaal op het menu van de Franse 

kookworkshop die plaatsvond in ‘t Ketelhuis in Lent. Deze culinaire activiteit werd georganiseerd op 

woensdag 15 februari voor de leerlingen uit havo 4 en 5 met Frans in het pakket. Ze maakten kennis met 

de Franse cuisine, kookten gezellig samen de sterren van de hemel en het was délicieux!
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Onvergetelijke expeditie 
naar Malawi met leerlingen 
Notre Dame
 

Waar de expeditie naar Malawi in maart 2020 

door Corona abrupt niet door kon gaan, stonden 

we op woensdag 1 maart jl. bepakt en bezakt 

ready to go! 

Doel van de reis was om onze leerlingen een 

ervaring voor het leven mee te geven door een 

derde- wereldland, en in het bijzonder onze 

partnerschool in Zomba te bezoeken waar we als 

school al vijf jaar een scholenband mee hebben. 

Onze twintig leerlingen in de leeftijd van 15-18 

jaar hadden samen met vier docenten een jaar 

van voorbereiding achter de rug om een echte 

hechte groep te worden en dat bleek: in de bus 

naar Brussel werd volop gezongen en zat de 

sfeer er goed in. Vanuit Brussel vlogen we naar 

Wenen, door naar Addis Abeba en weer door 

naar Malawi. Wat een ervaring, vooral ook voor 

een aantal leerlingen dat überhaupt nog nooit 

gevlogen had!

Eenmaal aangekomen gingen we met de bus 

naar Zomba, ons thuis voor de komende 10 

dagen. Een cultuuromslag want in een tropische 

temperatuur was op de weg al meteen van alles 

te zien. op het hoofd en vaak op blote voeten. 

Een weg die vol kuilen zit, marktkraampjes 

langs de weg waar de handel plaatsvindt, veel 

bedrijvigheid!

De eerste dag gingen we meteen op weg naar 

onze partnerschool Chingale secondary school. 

Wat een warme ontvangst met djembé en 

dans! We werden meteen opgenomen in de 

gemeenschap, we dansten mee en de ontmoeting 

van onze leerlingen en de studenten daar was een 

groot succes. Door het volgen van lesjes en het 

doen van sportactiviteiten hebben we onze band 

versterkt en zijn we meer van elkaars cultuur te 

weten gekomen en, niet onbelangrijk, we hadden 

heel erg veel lol samen!

Naast het bezoeken van onze partnerschool 

stonden ook lokale projecten op het programma.  

Hoe leven de mensen in hun huisjes met een 

watertappunt? Hoe ziet hun dag eruit? Wat eten 

ze eigenlijk? Genoeg vragen die onze leerlingen 

met eigen ogen konden beantwoorden. Bezoek 

aan dorpje Tundu waar Olivia een groep vrouwen 

onderwijst in de Engelse taal, met krijtbord en 

zittend op de grond, soms zelfs met kind aan 

de borst. Doel is om zich beter te ontwikkelen, 

hoe mooi! Maispap mee mogen koken op een 

vuurtje van gesprokkeld hout, een kerkdienst 

met een gospelkoor bijgewoond, en, last but not 

least...een netball- en voetbalwedstrijd gespeeld 

Nederland- Malawi! Het was een groot feest met 

alle dorpelingen rondom het veld.

Het volgende project wat we bezocht hebben 

was eiland Chisi in lake Chilwa. Doel was om te 

leren van de eilandbewoners, de community daar 

te steunen en samen bomen te planten. De reis 

ernaartoe zat al vol verrassingen. Toen de bus 

niet verder kon vanwege te veel water op het 

zandpad besloten we de 4 km te gaan lopen in 

de brandende zon. We hadden geen keus. Wat 

was het een feest voor onze leerlingen toen 

er na een half uur 10 motortaxi’s aan kwamen 

rijden waar we achterop konden springen! Een 

gave nieuwe ervaring erbij om nog maar niet te 

spreken over de handgemaakte houten bootjes 

op weg naar het eiland. Niks motorboot maar 

alles met de hand met een speciale techniek: met 

een lange stok werd de boot voortgeduwd door 

een gespierde jongeman. En weer zingen in de 

boot!  Op het eiland aangekomen moesten we 

ons eerst melden bij de “chief”, het opperhoofd 

van de community. Vol ontzag gingen we daarna 

samen de boompjes planten en de meegebrachte 

lego aan de kinderen uitdelen. Materiaal waar 

de kinderen super blij mee waren en waar ze zich 

prima mee kunnen ontwikkelen.

Ook hebben we de Makongwa secondary school 

bezocht, waar onze contactpersoon nu hoofd 

van is geworden. Een splinternieuwe school 

uit december 2022 waar we wederom een 

zeer speciaal warm welkom kregen met echte 

Afrikaanse dans met maskers e.d. en ook lessen 

hebben gevolgd en gegeven. Onze leerlingen 

keken hun ogen uit.

De laatste dagen hebben we wat uitgerust van al 

deze nieuwe ervaringen. Een fantastische jeep- en 

bootsafari en de euforie bij het zien van een echte 

leeuw op 10 m afstand was ongekend. Verder 

overal nijlpaarden, olifanten, koedoes, pumba’s, 

teveel om op te noemen en erg mooi om in het 

echt te zien.

Met een groep jong-volwassenen op expeditie 

naar Malawi; het was een feestje. Het besef hoe 

bijzonder het was, komt pas als je weer terug 

in Nederland bent. De verbinding met onze 

partnerschool is alleen maar sterker geworden. 

We hebben gezien dat onze donaties namens de 

kerstacties van afgelopen jaren goed besteed 

zijn; het schoolgeld, de stapelbedden, de tafels, 

de stoelen, het is zo welkom. Wij geven maar zij 

geven nog veel meer terug in warmte en liefde 

voor ons en dat terwijl ze zelf vaak niks bezitten, 

echt niks. We zijn met 24-en als wereldburgers 

teruggekomen met een koffer vol prachtig mooie 

herinneringen en vooral....met een andere kijk op 

de wereld zoals een leerling zo mooi zei: “ik zal 

nooit meer bij mijn moeder gaan klagen”.

Helaas kwam nét na ons vertrek cycloon Freddy 

over Malawi geraasd. Met enorme windkracht en 

ongekend veel regen is er veel schade aangericht. 
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Educatieve 
theatervoorstellingen

In week 9 (de week na de carnavalsvakantie) 

werden er verschillende educatieve 

theatervoorstellingen opgevoerd aan meerdere 

leerjaren. In leerjaar 1 en 2 werd de voorstelling 

Like gespeeld door theatergroep Playback. 

Een jongerenvoorstelling over groepsdruk, 

buitengesloten worden, pesten en de invloed 

van sociale media hierop. De voorstelling werd 

nabesproken, zowel door de theatergroep zelf 

als daarna nog in de lesgroepen. In leerjaar 3 

kwam theatergroep De Toneelmakerij naar school 

met de voorstelling Rwina. Een voorstelling over 

dader- en slachtofferschap, over de zin en onzin 

van straf, over gezien worden en hoe je gezien 

wordt en waar ligt de grens tussen voor jezelf 

opkomen en de ander schade berokkenen?

Muurtekening voor vrede 
in Oekraïne

Op 15 februari hebben leerlingen van Notre 

Dame samen met leerlingen van het Pontem 

College uit Oekraïne een grote muurtekening 

voor vrede in Oekraïne gemaakt aan de 

Waalkade, naar een ontwerp van kunstenaars 

Diederik Grootjans en Frank Tarenskeen. De 

aanleiding voor deze actie is het trieste gegeven 

dat die oorlog op 24 februari alweer een jaar 

duurt. Er is hard gewerkt om er iets moois van te 

maken en de actie kreeg aardig wat aandacht in 

de lokale media.
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Ook Zomba en Tundu zijn flink getroffen. Omdat 

we zo hartelijk zijn ontvangen, doet dat extra 

pijn. De ouders, van de leerlingen zijn daarom 

spontaan een actie begonnen om via ‘crowd 

funding’ geld in te zamelen om onze lokale 

contacten rechtstreeks te kunnen ondersteunen. 

Want huizen zijn ernstig beschadigd en de oogst 

kan als mislukt worden beschouwd. Iedere steun 

kan helpen!

Iedere bijdrage, hoe groot of klein ook, wordt 

gewaardeerd! Doneren kan via:

www.doneeractie.nl/notre-dame-steunt-malawi-

na-cycloon-freddy/-75088
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Dit Webazine verschijnt 3-wekelijks (met uitzondering van de 

schoolvakanties) en is ook te downloaden op onze website onder 

de knop
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Presentatie toneelclub

Een voorstelling over even weg willen kijken van het dagelijkse leven.

Een vergelijking tussen fictie en non- fictie.

“Wat als je alles kon doen wat je zou willen, niemand die je beoordeelt, wat zou je dan doen?”

Graag nodigen we jullie uit voor de voorstelling: 

In Ruimte is wel Ruimte

Een montagevoorstelling waarin Alex Abels, Hugo van Beek, Guusje Janssen, Lucy Franken, Stijn 

Jansen, Fiene Driessen en Shaun-Dean de Rooij jullie meenemen in hun ruimtereis onder begeleiding 

en regie van Fieke Noordeman.

Ben je van plan om te komen kijken? Graag aanmelden via a.vanaltena@notredame.nl

Thema-avond ouderraad 
donderdag 13 april

De jaarlijkse thema-avond van de ouderraad gaat 

dit jaar over In gesprek met je puber over alcohol 

en drugs. Theatergroep Playback speelt de 

voorstelling Onder invloed en gaat daarna met de 

ouders in gesprek. De avond duurt van  

19.30 - 21.00 uur. Het is prettig als ouders zich 

vooraf aanmelden. Dat kan via deze link.

Trefbal leerjaar 1 

De afgelopen weken is er gestreden door de zes 

basisgroepen uit leerjaar 1 voor de Wisselbeker 

Trefbal. Elke vrijdagochtend tijdens de dagstart 

gingen twee basisgroepen de strijd met elkaar 

aan; lekker sportief de dag starten. Op de foto 

zien we de enige echte winnaars van de trofee. 

Gefeliciteerd 1A!

Den Haag leerjaar 5
 

Op vrijdag 3 maart ging leerjaar 5 naar Den Haag, 

waar leerlingen zich lieten onderdompelen in 

onze politieke hoofdstad. Uiteraard hebben ze 

de Tweede Kamer bezocht, is er gedebatteerd, 

in groepjes werd er een wetsvoorstel bedacht. 

Denk bijvoorbeeld aan het bewerkstelligen 

van meer snelfietspaden door de accijns op 

fossiele brandstoffen te verhogen. Er was een 

iPadspeurtocht en een quiz over de politiek en 

er was ook ruimte voor vrije tijd. Gedurende de 

dag konden leerlingen muntjes verdienen en Lucq 

Peters had een (landelijk) record gevestigd door 

74 muntjes te verzamelen. Hiervoor verdiende hij 

uiteraard een prijs!
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