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Agenda week 28 t/m 33
ZOMERVAKANTIE 9 JULI T/M 19 AUGUSTUS

Introductiedagen
20 tm 23-08-2018

klas 1: Introductie (zie brief 28-06-2018)

22 en 23-08-2018

Klas 2: Introductie (brief volgt)

21-08-2018

Klas 3: Introductie (10.00-12.30 uur)

21-08-2018

Klas 4: Introductie (09:00-11:00 uur)

22-08-2018

Klas 5: Introductie (09.15-11.30 uur)

Internationalisering

22-08-2018

Klas 3-4-5: 12.00 uur start 1e lesdag

Diploma-uitreiking 3 juli 2018

24-08-2018

Klas 1-2: 08.45 uur start 1e lesdag

In dit
Webazine

Eindexamen 2017-2018
Leerlingen expositie Valkhof Museum

Internationalisering 2018-2019
Team Internationalisering is alweer druk bezig
met de voorbereidingen voor alle internationale ontmoetingen voor volgend jaar.
Voor het komend schooljaar staat er dan ook
het volgende op het programma:
Klas 1: samenwerking met Euregio
Realschule Kranenburg
Klas 2: buitenlandse excursie naar Luik of
Keulen
Klas 3: uitwisseling met een leerling uit een
Europees land
Klas 4: buitenlandse reis naar Berlijn of
Parijs.
We verdiepen onze scholenband met
Chingale Secondary School in Malawi en
onze Erasmusclub gaat verder met de bezigheden in het Erasmus+ project Refugees
Matter: from Challenges to Opportunities.
Notre Dame des Anges

Alle ouders en
verzorgers van de
leerlingen die nu in
klas 2 en 3 zitten hebben
vorige week een belangrijke
informatiebrief ontvangen.
De uitwisseling van klas 3 en de
buitenlandse reizen van klas 4 werken
immers met een inschrijvingsdeadline.
Leuk om te vermelden is dat er een nieuwe
website gelanceerd zal worden die fungeert
als dé informatiebron rondom alle
internationaliseringsactiviteiten:
www.ndda-internationalisering.nl
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Diploma-uitreiking
Dinsdagmiddag 3 juli was het dan zover.
De aula van de school zat vol met ouders,
familie, vrienden en zij luisterden naar de
filmmuziekthema’s die de Notre Dame
Experience voor hen speelde.
Zij waren tenslotte uitgenodigd
op het filmfestival, dat georganiseerd werd voor de
leerlingen van klas 5….
Om 16.00 uur precies werden deze
hooggeëerde
gasten
door

de band met muziek en door de aanwezigen met ritmisch applaus onthaald. Tijdens
een twee uur durende show werden de
bijna-gediplomeerden in het zonnetje
gezet door hun mentoren, met gedichtjes,
liedjes en andere verrassingen. Hier ga ik
niet verder over uitweiden, want onder de
lezers bevinden zich mogelijk toekomstige
klas 5 leerlingen,
sommige zaken moeten een verassing
blijven in het leven. Maar mooi was het wel
om te zien hoe de leerlingen van kleine
klas 1 kindertjes veranderden in de stoere
binken en meiden van nu…
Het was heet, druk, vol, maar de moeite
waard. Ouders en leerlingen, nu met diploma, waren tevreden en praatten nog even
na onder het genot van een verfrissend
drankje en een Italiaans ijsje. De mentoren
waren voldaan omdat hun wekenlange
inspanning uiteindelijk eindigde
in een onvergetelijke middag
voor hun mentorleerlingen.
Dat was precies wat zij
voor ogen hadden.
Tenslotte haal je
maar 1 keer in
je leven een

Havodiploma, dus over 30 jaar moet je dat
zonder veel nadenken weer op je netvlies
verschijnen.
Daarmee is het schooljaar bijna ten einde,
nog een paar dagen vergaderen en andere klussen. Voor mij is dit tevens het laatste
schooljaar in mijn werkend leven, wat de
leerlingen die ik dit jaar les heb gegeven
allang weten. Ik kijk terug op een mooie
periode van 10 jaar op de Notre Dame, op
een mooi afscheid van zowel de leerlingen
als van mijn collega’s. Ik wens iedereen die
bij de school betrokken is een goed nieuw
schooljaar 2018-2019 toe en sla na bijna
40 jaar werken na deze zomer een
nieuwe weg in.
Groet voor iedereen,
Sjef Nilwik
docent biologie,
mentor klas 5

Eindexamen 2017-2018
Het was weer spannend voor alle
eindexamenkandidaten!
Voor een aantal tot en met vorige
week vrijdag, de dag van de uitslag
van het 2e tijdvak. Bijna alle leerlingen
die nog een goede kans hadden
hebben die met succes gegrepen.
We komen uit op een mooi resultaat
van 88% geslaagden waarvan 8
leerlingen die cum laude geslaagd zijn!
Met een mooi diploma op zak kunnen
zij gaan genieten van een welverdiende zomervakantie. De andere leerlingen wensen wij natuurlijk veel succes
toe het komende schooljaar en ook
een hele fijne vakantie.

Leerlingen expositie Valkhof
Voor het eerst in een sjiek museum: het zag
er magnifiek uit in die mooie strakke zaal
op de mooie witte muren!
Maar de expositie van Notre Dame in
museum het Valkhof met werk van leerlingen uit alle leerjaren is ten einde. Op de
“finissage” van de tentoonstelling sprak
Odette Straten, medewerkster van het
museum, lovende woorden over de

kwaliteit van het werk van de leerlingen als
ook over het mooie inkijkje dat de docenten beeldend in hun curriculum hadden
gegeven. Zij werd aangehoord door een
klein gezelschap van leerlingen, ouders en
(oud-) docenten. Muziekleerlingen zorgden
voor een sfeervolle muzikale omlijsting.
Klik hier voor een virtuele rondgang door
de expositie.
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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

Malawi
Deze week is er een
mooi pakket verzonden naar
onze vrienden van Chingale
Secondary school in Malawi. Het
bevat een 60-tal brillen, allemaal verzameld door leerlingen van klas 1 en 2
en vervolgens doorgemeten en gelabeld
door Van de Wetering Optiek in Duiven.
Hartelijk dank daarvoor!
Verder natuurlijk post van en voor de
penvrienden en -vriendinnen, foto’s en
een paar kleine verrassingen. Na de
vakantie hopen we een begin te maken
met skype-contacten.
We hopen dat de Afrikaanse posterijen
ons pakje snel en ongeschonden zullen
bezorgen.

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

Kort
Nieuws

*Deze vakanties zijn door de overheid vastgesteld
Namens alle medewerkers en schoolleiding van Notre Dame
voor iedereen een zonnige vakantie en graag tot ziens in het nieuwe
schooljaar!

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

tel 024 - 322 93 37

Kasteelselaan 50

webazine@notredame.nl

6574 AJ Ubbergen

www.notredame.nl

Het volge
nde
Webazine
verschijnt
op

6 septem

ber

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

