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Agenda week 7 t/m 10
08-02-2018

Ouders klankbordgroep

(19.30 – 21.00 uur)

09-02-2018

Klas 1-3: Carnavalsfeest

(19.30 - 23.30 uur)

12-02/16-02

Carnavalsvakantie

22-02-2018

Open Avond Notre Dame

(18.00-21.00 uur)

24-02-2018

Open Dag Notre Dame

(10.00-15.00 uur)

01-03-2018

MR-vergadering

02-03-2018

Castle Lane Rock

(20.00-23.30 uur)

07-03-2018

Klas 5: PWS-avond

(19.30-22.30 uur)
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Open Dag - Open avond
SAVE THE DATE!
Op donderdag 22 februari (18.00 – 21.00
uur) en op zaterdag 24 februari (10.00 –
15.00 uur) opent Notre Dame haar deuren
voor iedereen die op zoek is naar een leuke
nieuwe middelbare school (en natuurlijk
voor andere geïnteresseerden). Kom langs
en ervaar het gebouw, ga in gesprek met
onze enthousiaste leerlingen en docenten,
of doe leuke activiteiten zoals proefjes bij
scheikunde en ga van de tokkelbaan in de
gymzaal.
Kom zelf ontdekken of Notre Dame ook
joúw school is en bepaal je eigen route!

Bunker
Na maanden repeteren presenteerden de
drama-leerlingen van klas 4 op vrijdag
Notre Dame des Anges

2 februari hun
post apocalyptische
voorstelling 20 jongeren
zijn niet van plan zich te onderwerpen aan de chip die de
overheid heeft ontwikkeld om de
bevolking te controleren en te onderdrukken. Ze besluiten onder te duiken in
een oude bunker en realiseren samen een
nieuwe samenleving. Dat gaat echter niet
zonder slag of stoot. Er wordt gesteggeld
over wie de leiders zijn, verliefdheden ontstaan, voedsel en medicijnen raken op… 1
voor 1 vallen ze ten prooi aan de verleidin->
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gen die de chip te bieden heeft. Namelijk:
het perfecte uiterlijk; geen ziekte; nooit
meer honger….
Voor 1 van de laatste keren bouwden we
de Ubburch om tot theater en repeteerden we de hele middag om de laatste
puntjes op de i te zetten. De voorstelling werd met veel enthousiasme ontvangen door een
publiek van ruim 80 man.
Het paste er maar net
in en zorgde voor
een warme en
intieme sfeer.

Ik kijk terug op een zeer geslaagde
theateravond met rozen voor de spelers en
een bloemetje voor Eva en Elske van Artez
Zwolle. Voor hen een waardige afsluiting
voor hun stage op Notre Dame.
Indi, Loic, Ilyasse, Jip, Tijn, Bente, Lynn,
Richel, Cato, Katrine, Marleen, Fleur W,
Jouri, Sten, Esmee, Camiel, Thimo, Lotte,
Margot, Noa en Sara onze talentvolle invalster uit 2c Ik ben trots op jullie!
Drama; een vak waar bloemen en applaus
automatisch bij horen! En terecht! Ik heb
het mooiste vak van de wereld!
Amber van Altena,
docent drama

PWS
Ook dit schooljaar hebben de leerlingen van
klas 5 weer hard gewerkt aan hun profielwerkstuk. Het profielwerkstuk (afgekort
PWS), is een praktische opdracht die als een
soort ‘meesterproef’ dient. De examenleerlingen maken een uitgebreid werkstuk over een
onderwerp uit hun gekozen profiel. Het cijfer
wordt als onderdeel van het combinatiecijfer
meegeteld bij het bepalen van de examenuitslag. De leerlingen voeren in een groepje
een klein onderzoek uit. Het doel daarvan
is tweeledig: enerzijds kan de leerling zijn
theoretische kennis verdiepen, anderzijds
wordt hij getoetst op vaardigheden, zoals het
opzetten van een onderzoek, experimenteren, analyseren, beschrijven en presenteren.
Het profielwerkstuk valt binnen een van de
vier beschikbare profielen.
Op woensdag 7 maart aanstaande zullen zij
het eindresultaat inhoudelijk presenteren.
U bent van harte welkom om deze avond bij
te wonen. Ook leerlingen van klas 4 zijn van
harte welkom. De presentaties beginnen om
19.30 uur en duren tot ongeveer 22.30 uur.

Jeanine Petronilia,
afdelingsleider klas 3-4-5

Castle Lane
Rock 2018
De popmuzikanten van de
toekomst zitten op de middelbare school.
Originele doorzetters, die al hun eigen
muziek verzinnen op het moment dat hun
instrumentale en vocale vaardigheden nog
volop in ontwikkeling zijn. Castle Lane Rock
biedt deze leerlingen al 23 jaar een podium
op Notre Dame onder het motto “de mooiste stemmen, de mooiste liedjes van Notre
Dame”. Anders dan de talentenshows op
de televisie gaat het hier vooral niet om het
hartverscheurend en minutieus nakwelen
van popsongs van beroemdheden, maar
om het leveren van oorspronkelijk werk.
De tekst, de melodie en de akkoorden
van de liedjes moeten van eigen hand zijn.
Het arrangement wordt al repeterend in

samenspraak met de band en de muziekdocent verzonnen. Dat er bij het concert
een jury van docenten zit die de beste uit
mag kiezen is – hoe serieus zij zich ook van
deze taak kwijt – volkomen bijzaak. Op het
podium staan met je eigen product is de
échte beloning en een prestatie op zich
die niet genoeg geroemd kan worden. De
hoogste eer die voor een muziekpodium op
onze school te halen is! Het concept is voor
zover wij weten uniek, geen enkele school
in Nederland heeft iets vergelijkbaars.
Natuurlijk worden er op meer scholen
liedjes gemaakt, maar een middelbare >
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school-podium met louter en alleen eigen
werk, zijn we nog nooit eerder tegen
gekomen. Op vrijdag 2 maart om klokslag
20.00 uur is het weer zover: de 23e editie
van Castle Lane Rock, CLR 2018.
Anders dan in voorgaande jaren, gaan we
dit jaar géén livestream verzorgen.
We willen graag ons publiek in de zaal,

om de acts de aandacht en het applaus te
geven dat ze verdienen. En… het publiek
kiest natuurlijk ook zijn eigen favoriet!
Dus… CLR 2018… BE THERE!

OPEN slowcafe

Programma voor
ouders in
OPEN slowcafe

OPEN slowcafe wil een plek zijn van
onthaasten, ontmoeten en levenskunst.
Een plek om wijsheid te delen. Door de
inrichting van het café, de producten en
het inspirerende programma scheppen we
een omgeving waar men even tot zichzelf
kan komen.
Op het moment dat je kind geboren wordt
staat van alles je ten dienste. De opvoeding moet je eigenlijk zelf maar uitzoeken.
‘Mijn dochter wil pas om 01.00 uur thuis
zijn, hoe is dat bij jullie’? ‘Mijn zoon ligt
alleen maar op de bank’. Voor dit soort vragen organiseert OPEN slowcafe regelmatig
bijeenkomsten. De bijeenkomsten worden
gegeven door professionals, werkzaam
met ouders en kinderen. In het programma
staat praktisch inzicht delen centraal.
Ouders wisselen door de ongedwongen
sfeer makkelijk ervaringen met elkaar uit.

Michael Termeer, docent muziek

Typisch Opvoeden –
7 februari
www.openslowcafe.nl/events/typisch-opvoeden/
Vaders – 28 februari
www.openslowcafe.nl/events/vaders/
Spitsuurstellen – 7 maart
Leven of geleefd worden in de drukte van
werk en gezin
www.openslowcafe.nl/events/spitsuurstellen/
OPEN slowcafe
Lange Hezelstraat 39, Nijmegen
programma@slowcafe.nl
www.openslowcafe.nl

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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De volgen
de
Webazine
verschijnt
op

2 maart

Carnaval schoolfeest
Wij gaan carnavallend de
vakantie in met ons schoolfeest op vrijdag 9 februari. Het
feest zal plaatsvinden in de aula
en duren van 19.30 tot 23.30 uur.
DJ Jens (klas 3) verzorgt de muziek en
het is natuurlijk leuk als je verkleed komt.
Alle leerlingen van klas 1 t/m 5 zijn
uitgenodigd en de entree is gratis. Er is
ook een frietkraam aanwezig, dus neem
wel wat geld mee. Tot vrijdag… alaaf!

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

