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Agenda week 4 t/m 7

In dit
Webazine

24-01-2018

Informatiemarkt Notre Dame (18.00 - 21.00 uur)
voor ouders en leerlingen van groep 7-8)

30-01-2018

Klas 3: HAN-dag

01-02-2018

Klas 4: HAN - VHON Voorlichtingsavond Hoger Onderwijs Nijmegen

02-02-2018

Klas 4 drama: Bunker (20.00-22.00 uur)

06-02-2018

Leerling klankbordbijeenkomst (in schooltijd)

07-02-2018

Ouderraad (20.00-21.30 uur)

08-02-2018

Ouders klankbordgroep (bijeenkomst*)

09-02-2018

Klas 1 t/m 3: Carnavalsfeest (19.30 - 23.30 uur)

12-02-2018 – 16-02-2018

Carnavalsvakantie

Intro Marij
Uitwisselingsweek
Erasmusclub
Doelgroep productie dans
Klankbordgroep ouders
Informatiemarkten

Beste leerlingen en ouders,
Welkom bij ons eerste Webazine! Vanaf
nu publiceren we iedere twee weken dit
Webazine met een actuele planning, korte
artikelen over interessante onderwerpen en
een overzicht van het laatste nieuws.
Alle informatie over ons nieuwe onderwijsconcept en de meest recente ontwikkelingen kun je vinden op de site bij de
knop Notre Dame vernieuwt. We streven
ernaar iedereen zo actueel mogelijk te
informeren over alles wat er speelt. Daar is
deze nieuwsbrief voor bedoeld. We horen
vaak dat de kracht van Notre Dame zit in
de korte lijnen, de heldere structuur, het
persoonlijk gekend zijn en de warme sfeer.
Daar geloven we in. We geloven ook in
leren van elkaar. Daarom de uitnodiging aan
iedereen, leerlingen en ouders, om
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inzichten, ervaringen, reacties met ons
te delen. Daar worden we
samen beter van. Ik hoop
dat het Webazine vanaf nu veel
informatie en leesplezier zal geven
en dat het een bron van inspiratie zal
zijn. Ook de redactie wens ik graag veel
succes! (We zoeken nog leerlingen ).
Met vriendelijke groet,
Marij van Deutekom
Directeur
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Kort
Nieuws

Uitwisselingsweek
De week van 11 tot 17 december
2017 stond voor klas 3 in het teken van
de uitwisselingsweek, een onderdeel van
het internationaliseringsprogramma van
Notre Dame.
De leerlingen van klas 3 zijn gematched
aan een leerling uit Szeged (Hongarije),
Blanes (Spanje), Elorrio (Spanje) of Lecce
(Italië). Een uitwisseling is een snelle
manier om een andere cultuur te leren
kennen en om een andere taal te leren
spreken, in dit geval hebben onze
leerlingen zeker hun Engels verbeterd.
De week stond in het teken van het kennismaken met elkaar, met Nijmegen en met
Nederland in het algemeen. Het winterse
weer gooide wel wat roet in het eten, zo
werd de vlucht van de groep uit Elorrio
geannuleerd en arriveerden zij twee dagen
later in Nederland dan gepland.
We kijken terug op een zeer gezellige en

succesvolle week
met hierbij een greep
uit het programma:
basiscursus Nederlands,
dag Amsterdam met een
bezoek aan een museum, dag
Den Bosch, schaatsen in Triavium,
veel kunstzinnige momenten en een
afscheidsdiner op school. Komende april
gaan onze leerling hun buitenlandse
partner weer opzoeken en zal de uitwisseling in het buitenland plaats vinden.

Erasmusclub
Notre Dame is partner in een internationaal
project van Erasmus+, getiteld “Refugees
Matter: from challenges to opportunities”.
Dit project telt vijf deelnemende Europese
landen: Litouwen, Spanje, Italië, Turkije en
Nederland.
Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport.
De gedachte erachter is dat mensen zich
voortdurend kunnen ontwikkelen door onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren:
een leven lang leren.
Dit project is in 2017 begonnen en zal duren
tot 2019. Om het leven lang leren nog meer
de school in te brengen is er een Erasmusclub opgericht. Er is een oproep uitgedaan
naar alle leerlingen uit klas 4 en de club telt
nu al 10 leerlingen die hun steentje willen
bijdragen aan een toleranter Europa. Aanmelden kan nog steeds!
Door deelname aan de Erasmusclub zal de
leerling zijn kennis over vluchtelingenproblematiek vergroten en wordt het kritisch

denken gestimuleerd en de vaardigheid
van het samenwerken getraind. Ook kan de
leerling deelnemen aan diverse activiteiten
en interessante uitwisselingen, zo internationale contacten op doen en daarmee het
niveau van het Engels verbeteren. Het is
een unieke kans, waarmee de havo-carrière
aanzienlijk zal worden verrijkt.
Op maandag 29 januari zal de eerste activiteit van de Erasmusclub plaatsvinden. We
houden een filmmiddag voor klas 4 en 5.
We kijken de documentaire Salam Neighbor
waarin de Amerikaanse filmmakers Chris
Temple en Zatch Ingrasci in een Syrisch
vluchtelingenkamp wonen om het leven
en de verhalen van hun ontheemde buren
vast te leggen. Na de documentaire vindt
er een discussie plaats. De filmmiddag is op
school, van 16.00 uur tot (uiterlijk) 18.00 uur.

Klankbordgroep
Ouders
In de afgelopen tijd hebben
ouders zich aangemeld voor
de Klankbordgroep in het kader
van de onderwijsvernieuwing binnen
Notre Dame. De eerste bijeenkomst van
deze groep staat gepland op 8 februari,
een uitnodiging hiervoor volgt op korte
termijn. Uiteraard blijft aanmelding voor
deelname mogelijk.
Jullie mening en ideeën zijn heel waardevol! Wil je als ouder of leerling meepraten
over de onderwerpen die spelen in de
school? Geef je dan op bij
k.goessens@notredame.nl
Data bijeenkomsten ouders:
08-02 Bijeenkomst klankbordgroep
23-04 Bijeenkomst klankbordgroep
06-06 Informatieavond ouders klas 1
Data bijeenkomsten leerlingen:
25-01 Klas 2 t/m 5: Informatie aan
leerlingen
06-02 Klankbordgroep leerlingen
17-04 Klankbordgroep leerlingen
05-06 Info leerlingen klas 1

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

Informatiemarkten
Op verschillende scholen in de regio
Nijmegen vinden informatiemarkten plaats.
Tijdens zo’n informatiemarkt presenteren
verschillende scholen zich door middel van
informatiestands (de markt) en voorlichtingsronden (presentaties). Ook Notre
Dame presenteert zich op de informatiemarkten. Onze presentatie kent twee

Datum Dag

onderdelen, het eerste kwartier geven wij
u alle informatie over ons onderwijs en vervolgens gaan wij op een interactieve manier in gesprek met het publiek. Zo krijgt
iedereen de antwoorden op de vragen!
De informatiemarkt gaat open om
18.30 uur en sluit om 21.00 uur.
Overzicht van de resterende voorlichtingsavonden van januari 2018:

Regio

Locatie

29 januari maandag
Nijmegen West en Lindenholt
30 januari dinsdag
Noord
31 januari woensdag Malden/Mook/Overasselt/Groesbeek
			

Doelgroepproductie dans
Op 20 december hebben de examenleerlingen van dans een prachtige voorstelling
gegeven voor de ouderen van verzorgingshuis Kalorama ’t Hofke.
Ieder jaar maakt klas 5 in samenwerking
met klas 4 een productie voor een zelfgekozen doelgroep. Dit jaar hadden zij gekozen voor het thema ‘vroeger versus heden’.
In 5 scenes hebben zij een liefdesverhaal

Vrijdag 9 februari a.s. staat het
volgende schoolfeest gepland.
Vanzelfsprekend is dit keer het thema:
Carnaval!
Waar ? 		
: Aula Notre Dame
Hoelaat ?
: 19.30 - 23.30
Dresscode
: Carnaval!

Stedelijk Gymnasium
Citadel College
Montessori College
(Locatie Kwakkenbergweg)

in twee tijden uitgewerkt van eerste date
tot aan huwelijksaanzoek. De bewoners
hebben enorm genoten en hebben na de
voorstellingen nog een tijd zitten kletsen
met de leerlingen.

Wanneer je zelf ook een keer een
voorstelling van de kunstvakken wilt
bezoeken, zet de volgende data dan
alvast in je agenda. Je bent altijd welkom!
2 februari
2 maart

> Bekijk hier een compilatie filmpje

16 maart
6 april
19 april
8 juni

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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8 februar
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Bunker, klas 4 drama
Castle Lane Rock,
klas 4 en 5 muziek
De Vitrine, alle leerlingen 		
van klas 3
Step on Stage,
klas 4 en 5 dans
13 over 12, klas 5 drama
Notre Jam,
muziekleerlingen

