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Agenda week 44 t/m 46

In dit
Webazine

29-10 tm 05-11-2018

Leerjaar 3-4-5: Toetsweek

05-11-2018

Leerjaar 1-2: Eigenwijze dag

05-11-2018

Leerjaar 2: Projectdag - Willie Wortel

06-11-2018

Leerjaar 1-2-3: Projectdag
Leerjaar 4: Project Arbeid
Leerjaar 5: PWS-dag

08-11-2018

MR-vergadering

09-11-2018

Leerjaar 3: HAN-dag

12 tm 16-11-2018

KA2 Refugees Matter

14-11-2018

Leerjaar 4: Kunst- en Cultuurroute

14-11-2018

Klankbordavond

Excursie Den Haag
Piepschuim
Kiss+Ride
Eigenwijze Dag
Klankbordavond leerjaar 1 en 2

Klas 5 in Den Haag
Afgelopen vrijdag 26 oktober is heel havo 5 naar
Den Haag geweest voor een programma van
Pro Demos. Sinds 2011 gaat Notre Dame ieder
schooljaar. Op het programma stond: een bezoek
aan de Tweede Kamer, aan de Eerste Kamer en aan
de Ridderzaal. Deze excursie onderdelen werden
afgewisseld met Democracy Experience, het spel
wie-wat-wet, en als klapper op de vuurpijl een
spetterend debat in een nagebouwde tweede
kamer.
Voor het vak maatschappijleer zijn de leerlingen
een periode lang bezig geweest met het thema
parlementaire democratie. Het bezoek aan Den
Haag is de afsluiting van het thema en toevallig
ook de afsluiting van periode 1. Maandag begint
namelijk meteen de toetsweek.
Op zo’n dag als vandaag kun je merken wat een
topgroep het havo 5 jaar is.

Notre Dame des Anges

Leerlingen hebben de hele dag
aandachtig geluisterd, politieke vragen
beantwoord en verdiepende vragen
gesteld. Er viel geen onvertogen woord.
En in het debat werd snel duidelijk dat
er een aantal politieke talenten op
Notre Dame rondlopen.

Kasteelselaan 50 6574 AJ Ubbergen Tel 024 - 322 93 37 webazine@notredame.nl

19.30 - 22.00 uur

19.30 - 21.00 uur
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Klankbordavond
leerjaar 1 en 2
Op woensdagavond 14
november van 19.30 tot 21.00
uur vindt er een klankbordavond
plaats voor de ouders/verzorgers van
leerlingen uit leerjaar 1 en 2. De klankbordavond is bedoeld om met elkaar in
gesprek te gaan over het onderwijsconcept Eigenwijs Leren. De desbetreffende
ouders ontvangen een uitnodiging hiervoor via e-mail.

Kiss + Ride Notre Dame
Zoals we in het eerste Webazine van dit schooljaar al benoemden, is inmiddels het
Kiss+Ride-bord bij de Ubburch geplaatst. Bijgaande foto getuigt van een goede medewerking. Ondanks alle drukte rondom het parkeerterrein van de Ubburch in verband met
sloopwerkzaamheden, wordt er toch goed gebruikgemaakt van de Kiss+Ride-plaats.

Eigenwijze Dag
Op maandag 5 november vindt de eerste
Eigenwijze Dag plaats. Tijdens deze dag
krijgen leerlingen uit leerjaar 1 extra tijd
om aan hun doelen te werken, om tredes
en missies af te ronden of om extra uitleg
te krijgen. De leerlingen tekenen zich in
voor wat voor hen nuttig is. Als de leerlingen kunnen aantonen dat ze volledig ‘bij’
zijn met hun doelen, worden ze beloond
met een kortere lesdag.

Piepschuim op school
Vrijdag 26 oktober kwam Theatergroep
Piepschuim naar Notre Dame. Ze hadden al
een keer opgetreden op een teamdag en
dat was zo goed bevallen dat de ckv-sectie
ze nog een keer heeft teruggehaald voor
de 4ejaarsleerlingen.
Piepschuim kwam liedjes spelen, mooie,
gekke, energieke, langzame, beschamende
en virtuoze liedjes. En onze leerlingen, onze

leerlingen hebben een uur lang genoten,
meegezongen en zich als een keurig
publiek gedragen.
Een speciale rol was er weggelegd voor
onze eigen conciërge Rick die alle ogen op
zich gericht kreeg met een heuse muizenjacht met stoffer en blik. Misschien dat ze
daar volgend jaar wel een nieuw liedje over
hebben gemaakt!

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
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