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Agenda week 37 t/m 40

In dit
Webazine

18-09-2018

Schoolfotograaf

25-09-2018

Leerjaar 3: Profielkeuze carrousel
Leerjaar 5: PWS-dag

26-09-2018

MR-vergadering

28-09-2018

Leerjaar 4: CKV excursie

01-10-2018

Leerjaar 1: Leerlingbesprekingen

(15.00-17.00 uur)

02-10-2018

Leerjaar 2: Leerlingbesprekingen

(15.00-17.00 uur)

02-10-2018

Leerjaar 1: Kennismaking Euregio

03-10-2018

Leerjaar 3: Leerlingbesprekingen

(15.00-17.00 uur)

04-10-2018

Ouderraad

(20.00-21.30 uur)

05-10-2018

Bijeenkomst Buurtbewoners

(16.30-18.00 uur)

Team Notre Dame
Start nieuwe schooljaar
Erasmus + nieuwe website
internationalisering
Interview docent Yvonne Laurijs
Malawi

HET TEAM VAN NOTRE
DAME STAAT KLAAR VOOR
HET NIEUWE SCHOOLJAAR!!
Start nieuwe schooljaar
Beste leerlingen en ouder(s),
Heb ik een coach of mentor? Zit ik in een
basisgroep, klas of jaarlaag? Heb ik een
agenda of logboek? De verschillende
termen vliegen in het rond en leiden
wel eens tot verwarring bij leerlingen en
docenten. Maar we kunnen nu al zeggen
dat onze gedegen voorbereiding op het
nieuwe onderwijs (eigenwijs leren) voor
een goede start heeft gezorgd zo aan het
begin van het schooljaar. Hoogtepunten
deze eerste weken waren de voorstelling
van klas 1, de stormbaan van klas 2 en de
introductieactiviteiten van de bovenbouw.
We hebben kennis gemaakt met nieuwe
leerlingen, met de mentor of coach, maar
ook met de ouders tijdens de verschillende
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ouderavonden.
Bij het nieuwe
onderwijs hoort ook
een nieuwe website.
Binnenkort kun je hier alle
informatie en snelkoppelingen
vinden die je nodig hebt. Op deze
plek willen wij je een heel fijn,
ontspannen jaar toewensen en weet dat
je altijd bij ons terecht kunt voor meer
informatie.
Hartelijke groet,
Kiki en Jeanine
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(19.30-22.00 uur)
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Professionalisering Notre Dame
Notre Dame is een opleidingsschool, wat
inhoudt dat stagiaires én docenten de kans
krijgen zich verder te ontwikkelen binnen
school. Dit jaar is ook Yvonne Laurijs afgestudeerd als eerstegraads docent Duits; zij heeft
drie jaar lang naast haar baan een masterstudie gevolgd in Utrecht. Hoe heeft ze dit
ervaren?
Yvonne, Gefeliciteerd! Je bent
afgestudeerd tot eerstegraads docent
Duits. Bloed, zweet en tranen?
Ja, ik vond de combinatie werken-studie
toch wel zwaar.
Hoeveel uur was je gemiddeld elke week
bezig met je studie?
Ongeveer twintig uur per week. Een hele
dag per week zat ik Utrecht van 10.00 uur
tot 22.00 uur en verder in de weekenden,
avonden en tijdens vakanties.
Wat is voor jou de reden geweest te
starten met de opleiding?
Ik was geswitcht van Frans naar Duits, dus
ik wilde me meer verdiepen in Duits. Ook
vond ik de samenwerking met de Realschule

in Kranenburg heel interessant, waardoor ik
nog enthousiaster werd voor het vak.
Hoe heeft de school je hierin
ondersteund?
De financiering is gegaan via de lerarenbeurs, waardoor ik ook extra tijd kreeg voor
de studie. In drukke periodes heeft een
collega weleens toetsen voor me nagekeken
en Marjan van de Goor heeft me ondersteund voor mijn onderzoek. Ook Marlies
Schoonen heeft me geholpen bij het maken
en nabespreken van video-opnames.

Als je terugkijkt op de afgelopen drie
jaar: waar ben je trots op?
Vooral op het afronden van mijn onderzoek,
dat was helemaal nieuw voor me en ik ben
blij dat het goed is afgesloten. Tot slot
ben ik nu samen met Magda schoolopleider en dankzij mijn studie zit
ik er weer helemaal in (competenties, etc.). Ik ben zelf een
soort ervaringsdeskundige geworden.
Door: Maud
Koenen

Als je met de kennis van nu nog
moest beginnen, zou je dat dan
hebben gedaan?
Ja, ik zou het wel doen. Ik vond het leuk
om daar te zijn, ik was er echt met mijn vak
bezig. Mijn inhoud van Duits is zeker
verbeterd. Daarnaast had ik contact
met veel mensen uit heel Nederland
en dat inspireert elkaar, mijn
netwerk is groter. Wel vond
ik de vernieuwende
insteekvan de
opleiding tegenvallen.
Malawi
Voor de zomervakantie hebben we een pakket naar Malawi gestuurd met brillen dankzij
de super bijdragen van vooral klas 1C van
vorig schooljaar. Het pakket is goed
aangekomen! De brieven zijn uitgedeeld!
Van de Wetering Optiek in Duiven heeft alle
brillen voorzien van stickers met de sterkte
erop. Leerlingen van Chingale Secondary
school met oogproblemen zullen worden
getest en met een passende bril het nieuwe
schooljaar starten.
Onderstaand het bedank-appje van onze
contactpersoon Marcus en een paar foto’s.
Corrie, Sylvia, Mireille, Mignon
PS: we hebben een klompje in het pakket
gedaan: the famous Dutch wooden shoe
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Kort
Nieuws

www.ndda-internationalisering.nl
Dé informatiebron voor ouders en
leerlingen
Alles rondom onze internationaliseringsactiviteiten is na te lezen op
een nieuwe externe website:
www.ndda-internationalisering.nl
De site is voor ouders en leerlingen.

Parkeerbeleid Notre Dame
Graag vragen wij via deze weg uw aandacht voor ons parkeerbeleid.
Het parkeerterrein voor de school wordt
gebruikt door medewerkers en bezoekers
van Notre Dame.
Parkeren is alleen toegestaan in de
daarvoor bestemde parkeervakken; de
doorgang dient vrij te blijven voor de bereikbaarheid van leveranciers en eventuele hulpdiensten (ambulance, brandweer).

Raadpleeg deze site als je meer wenst te
weten over uitwisselingen klas 3, buitenlandse reizen klas 4 en onze andere internationale projecten zoals het
Erasmus+-project en onze scholenband
met Malawi. Op de website kun je ook een
lijst met veel gestelde vragen nalezen of
makkelijk jouw vraag stellen als deze er nog
niet tussenstaat.

Nieuwe website
Notre Dame
Een nieuw schooljaar ...
de start van het nieuwe onderwijsconcept ‘Eigenwijs leren’… en
binnenkort ook een nieuwe schoolsite!
Er wordt hard gewerkt aan het realiseren
van de nieuwe website van Notre Dame.
Wij houden u op de hoogte van de komende ontwikkelingen.

zogenaamd Kiss + Ride-bord geplaatst.
Het parkeerterrein bij de Ubburch kan
eveneens gebruikt worden door medewerkers en bezoekers van Notre Dame.
Wij vragen uw medewerking hierin om
zodoende de veiligheid te kunnen waarborgen.

Daarnaast hanteren wij de regel dat leerlingen die met de auto worden gebracht
(of gehaald) worden afgezet bij de Ubburch. In overleg met de gemeente wordt
binnenkort bij de Ubburch een

Meer informatie?
Dit Webazine verschijnt elke 2 weken (met uitzondering van de
schoolvakanties) en is ook te downloaden op onze website onder
de knop Webazine.
Notre Dame des Anges
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Het volge
nde
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Leuk idee of nieuwtje? Iets te melden
of een reactie?
Laat het ons weten via
webazine@notredame.nl

