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13-04-2018 Klas 3: start pro� elkeuzegesprekken (tm 19-04)

13-04-2018 Klas 5: gala

17-04-2018 PMR-vergadering

18-04-2018 Bestuursvergadering

20-04-2018 Klas 5: laatste lesdag

27-04-2018 Koningsdag

30-04-2018 Meivakantie (tm 11-05)

Agenda week 16 t/m 18
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Scholenband Notre Dame 
met Chingale Secondary 
School in Malawi
Kinderen opvoeden in de wereld waarin 
wij nu leven, kent vele facetten. Het gezin 
waar ze in opgroeien, het huis waarin ze 
wonen, het dorp of de stad, de school waar 
ze op zitten en daarnaast de omgeving 
en het land waarin ze leven, bepaalt hun 
toekomst. Tegenwoordig kijken we met 
het gezin maar ook met school eerder en 
sneller over de grens, om te kijken hoe het 
daar is. Nieuwsgierig naar wat er te leren 
valt van andere culturen. Op Notre Dame 
zijn in klas 3-4 al de uitwisselingen binnen 
Europa maar hebben we ook de ambitie 
om buiten Europa te gaan kijken…..en zo 
begon het dan ook!

Een groep van vier collega’s is van 12-19 
maart jl. vertrokken naar Malawi, een van 
de armste landen in Afrika. Daar hebben                 

we drie 
dagen een 
middelbare 
school (Chingale 
Secondary School) in 
Zomba bezocht. Vanaf 
augustus 2017 was er struc-
tureel een opbouwend contact 
met een docent daar die samen 
met zijn collega’s en directie heel erg 
open stond voor een samenwerking 
tussen beide scholen. De gezamenlijke 
visie is dan ook: leren met en van elkaar en 
elkaars cultuur om zo een “rijker” mens te 
worden. De ontvangst op de school was 
overweldigend. In de aula stonden zo’n 
400 kinderen op, die gezamenlijk met de 
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Klas 3 en 4 op reis
In de week van 9 tot 
13 april is het erg rustig op 
school…. Klas 3 is hun 
uitwisselingspartner opzoeken in 
Szeged, Elorrio, Blanes of Lecce. Voor 
de thuisblijvers draaien we een alternatief 
programma in Kranenburg. En klas 4 is op 
buitenlandse excursie naar Berlijn of 
Parijs. Daarnaast zijn er 3 leerlingen 
in (zeer toevallig ook) Lecce voor het 
Erasmus+ project “Refugees Matter: 
from challenges to opportunities”. In een 
volgend Webazine vertellen we jullie meer 
over al deze buitenlandse avonturen.
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hand op het hart het volkslied van Malawi 
voor ons zongen. Kippenvel en ontroering!  
Daarna kregen we voorstellingen in muziek 
en dans te zien. De school heeft zo’n 130 
� etsen die leerlingen in bruikleen hebben 
voor hun vervoer naar huis. De meeste 
leerlingen wonen ver weg en moeten 
lopend of met de � ets over onverharde 
wegen met kuilen en gaten. Ze wisten dat 
Nederlanders veel � etsen, dus wij moesten 
met zo’n 80 juichende leerlingen op de 
� ets in een optocht door de maïsvelden en 
de dorpjes. En als blanke ben je dan echt 
een opvallende bezienswaardigheid en 
voor hen bijzonder wat een heel spektakel 
voor de omgeving opleverde!
Vooraf aan het bezoek zijn door een 1e en 
2e klas van de Notre Dame persoonlijke 
ontmoetingskaarten gemaakt voor 
leerlingen daar. Die hebben we daar aan 
de leerlingen gegeven en wat waren ze 
blij! Iedere leerling heeft inmiddels post 
terug gehad   en we hopen en stimuleren 
een duurzaam contact op die manier.

Daarnaast hebben we twee dagen 
gastlessen Biologie, Nederlands en 
Lichamelijke Opvoeding gegeven. De 

leerlingen waren erg open, nieuwsgierig en 
enthousiast; met een lach op hun gezicht 
volgden ze onze lessen. Klassen van 40-50 
leerlingen zijn daar normaal. Verbazing 
over onze taal, de schaatssport, het vlakke 
land, zelfs delen onder de zeespiegel!  De 
stroopwafels, drop, Nederlandse vlag en 
Notre Dame- petten, als ook het Oud-
Hollandse spelletje “spijkerpoepen”  vielen 
erg in de smaak. Natuurlijk hebben we 
daar de docenten ook uitvoerig 
gesproken; over onderwijs, roosters, klas-
lokalen en inrichting. Je moet dan denken 
aan zo’n 40 jaar terug in onze tijd. Alles 
is zo verschrikkelijk anders maar één ding 
hebben we gemeen…zo goed mogelijk 
onderwijs aanbieden aan de pubers van 
12-18 jaar met als doel dat ze zich zo goed 
mogelijk kunnen ontwikkelen om weer 
verder te kunnen. De mogelijkheden in 
Nederland zijn vele malen groter maar het 
is mooi om te zien dat die kinderen daar 
met heel weinig middelen toch heel 
gelukkig kunnen zijn!
Na het afscheid zijn we met een hoop 
positieve energie, een enorm mooie 
ervaring en met veel ideeën teruggekomen 
en we zijn zeker van plan hier binnen Notre 
Dame mee verder te gaan. We gaan aan 
de slag om te kijken wat er komende jaren 
allemaal voor onze leerlingen en docenten 

mogelijk is. De brug is geslagen voor de 
scholenband!

Corrie van Dongen
Sylvia Sanders

Mignon Schoffelmeer 
en Mireille Sleutjes



Step on Stage
6 april was het zover, de Ubburch werd weer 
omgetoverd tot een theater en de examen-
leerlingen van dans deden een stap op het 
podium. 
Maar ook een grote groep talenten uit de 
onderbouw liet mooie choreogra� eën zien 
die een groter publiek verdienden dan 
alleen hun eigen klasgenoten tijdens de 
lessen. 
Het was een afwisselend programma, van 
grappige breakdance (op Elvis Presley) tot 
emotionele moderne dans. Alle choreogra-
� eën door de leerlingen zelf gemaakt en alle 
choreogra� eën met een persoonlijk verhaal.

Voor mij is dit altijd een bijzondere avond, 
mede omdat ik afscheid neem van de 
5e-jaars leerlingen. En deze groep was extra 
bijzonder. Voor het eerst sinds ik op Notre 
Dame werk waren er dit jaar maar liefst 3 
jongens met dans in hun pakket en natuurlijk 
Nova, de eerste leerling die haar examen 
solo in een rolstoel uitvoerde. 

Bijzondere leerlingen, prachtige solo’s!
Tegelijkertijd kijk ik al weer uit naar 
volgend schooljaar. Want met het 
talent dat de leerlingen in het 
4e jaar (en in de onderbouw) 
hebben zal het ook dan 
weer een fantastische 
avond worden.

Elisabeth 
Leenders
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Dit Webazine verschijnt elke 2 weken (met uitzondering van de 

schoolvakanties) en is ook te downloaden op onze website onder 

de knop Webazine.

Meer informatie?

Het volgende Webazineverschijnt op
26 april

Gala klas 5
Vrijdag 13 april a.s. 
wordt het gala voor leer-
lingen van klas 5 gehouden. 
Dit vindt plaats in Box 5 (van 
Welderenstraat 120 in Nijmegen) van 
20.00 uur - 24.00uur. Een kaartje kost 
€12,50 en is tot en met de grote pauze 
van vrijdag 13 april te kopen bij iemand 
van het organiserend comité (Laura, Xena, 
Romy of Mira bijvoorbeeld). Een kaartje 
is goed voor de entrée, 2 drankjes en een 
gefrituurde versnapering.

Klas 5 Laatste lesdag
Vrijdag 20 april is de laatste lesdag voor 
de leerlingen van klas 5. 
Elk jaar staat deze dag in het teken van 
een bepaald thema, georganiseerd door 
de vijfdeklassers. Het thema van dit jaar 
is nog een verrassing, maar ook dit jaar 
zal het zeker weer een mooie afsluiting 
worden.
In het volgende Webazine lees je meer 
hierover.

Leuk idee of nieuwtje? Iets te melden 
of een reactie?
Laat het ons weten via 
webazine@notredame.nl
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NimmaTV, hét jongeren tele-
visieprogramma op de lokale 
zender RN7 is op zoek naar 
nieuw jong talent!
Bij NimmaTV krijgen jongeren de begelei-
ding en de tools om in teams aan de slag te 
gaan met het maken van video’s, waarmee 
ze hun talenten kunnen ontwikkelen op het 
gebied van
 • Presentatie
 • Camera
 • Montage
 • Redactie
 • Geluid
 • Regie
Gekozen  kan worden uit 4 genres:
Verdiepend: Zoals documentaires, 
reportages, portretten en verhalen van 
Nijmegenaren.

Evenementen: Het vastleggen van allerlei 
kunst en cultuur evenementen in Nijmegen.
Urban & Hiphop: Het in beeld brengen van 
de urban cultuur in Nijmegen. De hiphop-
pers, skaters, graf� ti artiesten, rappers enz.
Open categorie: We zijn altijd benieuwd 
naar goede ideeën van jongeren zelf!
Leerlingen die interesse hebben kunnen een 
mailtje sturen naar info@nimma.nl
Voor meer informatie over NimmaTV, check
dan onze Facebookpagina of ons 
Youtube kanaal.


