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Dansen op havo-niveau bestaat niet 

 Kamp klas 2     

Vakantierooster schooljaar  

2018-2019

Voortgang Scholenband  
Chingale Secondary School in 
Malawi en Notre Dame
Na onze reis naar Malawi zijn we verder gegaan 
met het ontwikkelen van de scholenband. 
Inmiddels zijn oriënterende gesprekken gaande 
met organisaties die ons zouden kunnen bege-
leiden en meedenken over de mogelijkheden 
om in de toekomst misschien een reis te maken 
met leerlingen naar Malawi. We krijgen zo een 
steeds beter beeld wat daarvoor nodig is. 

Hieronder een kleine update:
•  in de mediatheek komt een Malawi-hoek met 

informatie, foto's, Afrikaanse spullen etc.
•  in de week van 22 mei gaan we alle  

leerlingen informeren over de scholenband 
met de school in Malawi.

•  klas 1C en 2B hebben post van leerlingen uit 
Malawi terug ontvangen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Op de school in Malawi blijkt 
veel behoefte te zijn aan brillen. 
Binnenkort wordt er een  
brillen-inzamelingsactie opgezet.

Tot zover 

Corrie, Mignon, Sylvia en Mireille

mailto:webazine%40notredame.nl?subject=


NDDA WEBAZINE 082018

Notre Dame des Anges

Kasteelselaan 50

6574 AJ Ubbergen

tel 024 - 322 93 37

webazine@notredame.nl

www.notredame.nl

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
14 juni

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

Kort
Nieuws

Lenteschool 2017-2018
In de eerste week van de 
meivakantie heeft op het Kandinsky 
College de lenteschool plaatsgevonden. 
Notre Dame heeft met 61 leerlingen uit 
klas 1 t/m 4 deelgenomen. Tijdens deze 
week hebben de leerlingen hun tijd  
besteed aan twee gekozen vakken, zij 
hebben deze vakken afgesloten op de 
laatste dag.  Al het gemaakte werk is 
vorige week teruggekomen van de locatie 
en wordt nu door de eigen vakdocenten 
behandeld. Naar alle betrokkenen zal een 
terugkoppeling plaatsvinden. 

Willemijn Burgers

Dansen op havo-niveau dat 
bestaat niet!
De afgelopen 2 jaar heeft Notre Dame 
deelgenomen aan het Leerlab. Een ont-
moetingsplek voor scholen die allen op 
hun eigen manier bezig zijn met geperso-
naliseerd onderwijs. 

Het Leerlab is een initiatief vanuit de VO-
raad en onderdeel van het project Leerling 
2020. 
Met het project Leerling 2020 ondersteunt 
de VO-raad scholen bij de verdere ont-
wikkeling van gepersonaliseerd leren in 

de eigen school. Met als doel leerlingen 
voor te bereiden, te ondersteunen en uit 
te dagen op hun toekomst. Dat vraagt om 
differentiatie en maatwerk, om gepersona-
liseerd te leren.

Een van de opbrengsten van het afgelopen 
jaar is een praktijkvoorbeeld van het vak 
dans. Via deze link https://leerling2020.nl/
dansen-op-havoniveau-bestaat-niet/ kun je 
lezen over gepersonaliseerd leren bij het 
vak dans.

Elisabeth Leenders

Kamp klas 2
Van maandag 28 mei tot en met vrijdag 

1 juni gaat klas 2 op kamp. De gekozen 
kamplocatie is Bij Ceulemans in Beers, deze 

oude boerderij is de ideale locatie voor een  
waterkamp.  

Klas 2A en 2D klassen verblijven er van maandag tot en met 
woensdagochtend en zij worden afgewisseld door de andere 

2 klassen met hun mentoren. Verdere begeleiding is ook dit jaar 
weer in handen van enkele leerlingen uit klas 4.  

Het zal een waterkamp worden, naast veel gezelligheid en activiteiten 
is het programma ook gevuld met vlotten bouwen, zeilen en lekker veel 

zwemmen in de Kraaijenbergse plassen…. nu alleen hopen op lekker 
zonnig weer en veel wind! 

Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie  15 oktober t/m 19 oktober 2018
Kerstvakantie*  24 december t/m 4 januari 2019
Carnaval/voorjaar  4 maart t/m 8 maart 2019
Goede Vrijdag  19 april 2019
Meivakantie  22 april t/m 26 april 2019
Koningsdag  27 april 2019
Meivakantie*  29 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaartvakantie  30 mei en 31 mei 2019
2e pinksterdag  10 juni 2019
Zomervakantie  8 juli t/m 16 augustus 2019 

* deze vakanties zijn door de overheid vastgesteld
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