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Step on Stage

In dit
Webazine
Minister in debat!
Projectdag klas 2 – Luik / Keulen		
De Vitrine					
Kort nieuws

Minister in debat!
Donderdag 8 maart was het Internationale
Vrouwendag.
In het kader daarvan ontvingen wij in de aula van
Notre Dame verschillende politici, waaronder Wouter Koolmees, minister van sociale zaken. Hij ging in
debat met onze leerlingen uit klas 5 over de positie
van de vrouw in de politiek. Via een app konden de
leerlingen reageren. ‘Hebben meisjes en jongens
gelijke rechten op het gebied van onderwijs?’,
luidde een stelling. Zestig leerlingen waren het
ermee eens.
Een leerling maakte van de gelegenheid gebruik
door de lokale politici aan de tand te voelen over
een hangplek in Beek die er nog steeds niet was.
Goede timing: de politica beloofde er alles aan te
doen om te zorgen dat de hangplek er komt!
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Projectdag klas 2
Notre Dame vindt het belangrijk om een goed internationaliseringsprogramma
neer te zetten en dat begint al in de onderbouw. Daarom organiseren de secties Duits en Frans een buitenlandse projectdag voor de leerlingen van klas
2 op donderdag 29 maart 2018.
Op deze manier combineren wij onze internationale ambities en het
gegeven dat wij de toetsweek altijd op een projectmatige manier
afsluiten. Ditmaal gaan we de grens over: één groep gaat naar
Keulen en de andere groep gaat naar Luik. De leerlingen
zijn reeds verdeeld. We reizen met de bus en eenmaal
op de plaats van bestemming aangekomen zal er in
het centrum van de stad een programma afspelen.
Uiteraard is er ook voldoende vrije tijd om de
stad te ervaren.
Alle ouders en verzorgers hebben een
informatiebrief ontvangen. Let er
a.u.b. op dat er verschillende vertrektijden zijn voor de twee bussen en dat
uw zoon of dochter een geldig identiteitsbewijs bij zich dient te hebben. De dag erna
is een vrije dag voor de leerlingen, dit in verband
Projectdag
met Pasen.

Kort
Nieuws

De Vitrine
Vrijdag 16 maart staat
heel klas 3 op het podium.
Iedereen is welkom om te
komen kijken!
(zie www.notredame.nl voor de
uitnodiging)

klas 2
donderdag
29 maart
2018

Secties Duits en Frans

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.
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De volgen
de
Webazine
verschijnt
op

29 maart

Leuk idee of nieuwtje? Iets te melden
of een reactie?
Laat het ons weten via
webazine@notredame.nl

