
 

1. 

 

 

Masterclass Natuurbeleving 1G 

Op woensdag 24 mei hebben de leerlingen van 1G hun vierde 

en tevens laatste Masterclass van dit schooljaar gehad. 

Dankzij geweldige hulp van ouders werden de leerlingen, heel 

luxe, per auto vervoerd naar Kekerdom; de ingang van de 

Millingerwaard. Hier begon ieders d’Waaltocht. Verdeeld over 

drie groepen en elke groep begeleid door een externe 

deskundige, gingen we op pad, zoveel mogelijk struinend en 

gebaande paden vermijdend. Dankzij meewerkende 

weergoden, super-enthousiaste gidsen en fijne leerlingen 

hebben we veel kunnen beleven in een bijzonder stuk natuur. 

 

Struinend hebben we, dwars door een dichtbegroeid 

wilgenbos waarbij de rugzakken zelfs met diep bukken nog 

aan de takken bleven hangen, een oude stenen gang ontdekt. 

We hebben over (en sommigen in) een sloot gesprongen en 

samen een dode boom omgeduwd. Met de armen omhoog 

liepen we door de brandnetels terwijl we werden natgeregend’ door spuugbeestjes.  

 

We hebben ook veel biologisch moois waargenomen: zwarte sterns op drijvende nesten, een enorme 

beverburcht met daaromheen volop omgeknaagde bomen. Maar ook, een jonge hengst van Koniks-paarden 

met zijn harem, een wilde-bijennest, jonge groene kikkers en een ‘lachende’ groene specht tijdens een 

stiltetochtje door de brandnetels. Tijdens de lunch hadden we het gevoel aan het strand te zitten terwijl we 

een garnaaltje uit de Waal hebben gevist en diverse eetbare planten hebben geproefd. Kortom; een 

welgeslaagde dag!    

      Marlie Kaufholz, docent biologie 
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 2. 

Eerste klassen naar de Efteling 
Op woensdag 5 juli vieren alle eerste klassen de 

afronding van het schooljaar met een bezoek aan de 

Efteling. Om 08:15 uur verzamelen de leerlingen aan 

de voorkant van de school en om 08:30 uur 

vertrekken we per bus naar Kaatsheuvel. De 

eersteklassers kunnen zich hier uitleven in de 

Vogelrok, de Droomvlucht en De Baron 1898. Om 

16:00 uur keren we per bus huiswaarts. We 

verwachten uiterlijk om 17:30 uur op school te zijn, 

maar als het verkeer meezit, is dit eerder.  

 

Behalve een stralend humeur, hoeven 

leerlingen alleen een lunchpakketje en 

wat zakgeld mee te nemen. De 

entreekosten zijn eerder dit jaar door 

ouders betaald via de ouderbijdrage. Per 

klas gaan twee begeleiders mee. We 

hopen er een sprookjesachtige dag van 

te maken! 

 

Namens de mentoren van de eerste klas, 

Renée van de Schans 

 

Zang en toneel in Masterclass 2G 
Op maandag 29 mei kwam oud-leerlinge Wieke de Keyzer terug naar het Dominicus College om samen met 

Lars Mak als experts voor de leerlingen van 2G de tweede Masterclass te verzorgen. De leerlingen hebben in de 

ochtend twee workshops gevolgd: een zangworkshop en een workshop poppenspel. De poppen zijn aan het 

begin van de dag door de leerlingen zelf heel eenvoudig gemaakt van papier en tape. In de middag is met heel 

veel enthousiasme gewerkt aan een korte voorstelling voor leerlingen, ouders en andere familieleden.  

 

De presentatie werd door Femke Hoekema uit 2G1 en Collin Timmers uit 2G2 ingeleid. Ze vertelden kort over 

de wijze waarop de presentatie tot stand was gekomen. Hierbij demonstreerden enkele leerlingen met een 

pop hoe hij ademde, liep én danste. Vervolgens zongen de leerlingen van klas 2G1 het lied ‘Hotelsuite’ van 

Nielson & Jiggy Djé, waarbij de leerlingen van 2G2 een clip met poppenspel erbij verzorgden. Na het omdraaien 

van de rollen zong 2G2 het lied ‘Parijs’ van Kenny B. waarbij ook deze tekst in een poppenclip door 2G1 werd 

uitgebeeld. De liedjes waren duidelijk te verstaan. Het ene bevatte een rap en het andere een solo. Fascine-

rend hoe proppen papier door samenwerkende leerlingen een verliefd stel in Parijs en gebeurtenissen in een 

hotelsuite kunnen verbeelden.   

 

Een leuke afsluiting van een inspirerende dag! 

 

Harriët Dierx, docent klassieke talen 

Zang en toneel in Masterclass 2G 
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 3. 

Het was een zonnige dinsdagochtend op 23 mei en voor het vak aardrijkskunde stond er een zware maar 

leerzame dag-etappe op het programma. Het havo-4 peloton, aangevoerd door kopman Lars Jaensson, 

aangevuld met meesterknecht Arthur Mutsaers en stagiaire Annika, gingen een dag door de Ooijpolder 

koersen.  

 

De koers begon boven op de stuwwal waar we ons o.a. probeerden voor te stellen hoe het klimaat moet zijn 

geweest zo'n 150.000 jaar geleden tijdens de Saale glaciaal. Na een steile afdaling door een smeltwater dal 

(waarbij gelukkig geen gewonden zijn gevallen) volgende er een korte klim waarbij er zelfs een kopgroep wist 

te ontsnappen. Helaas voor deze kopgroep werd het gat net op tijd dicht gereden en werd er vervolgens 

gestopt bij het tweede excursiepunt. Bij dit excursiepunt werd er met behulp van een grondboor 

bodemonderzoek gedaan op de stuwwal. Hier ligt een dikke laag dekzand dat tijdens de laatste ijstijd ‘het 

Weichselien’ met de westenwinden hier is neergedaald.  

 

Na deze stop ging de koers verder langs het beeld van een 'wassend vrouwtje'. Hier werd ingegaan op het 

'Water werkt' project, de deelnemers van de koers konden zien wat de functie is van de bovengrondse 

afwatering in Beek-Ubbergen. We lieten de Pleistocene stuwwallen van Beek-Ubbergen achter ons en daalden 

af naar het Holocene rivierengebied om te stoppen bij het kleinste dorp van Nederland, Persingen. De kerk van 

Persingen ligt net even iets hoger dan het omringende gebied en dat komt omdat het op een donk (oude 

rivierduin) gebouwd is. De koers liep nog enkele kilometers verder over de Kerkdijk en langs o.a. Leuth, 

Erlecom, De Groenlanden en eindigde bij het Hollands Duitsch gemaal. Dat was tevens de finish van deze 

aardrijkskundige etappe. De renners gingen moe maar voldaan weer naar huis en konden terugkijken op een 

leerzame rit!  

  

Lars Jaensson, docent aardrijkskunde 

 

 
*Panoramaview Ooijpolder 
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 4. 

 
*Afwatering in Beek (voet van de stuwwal) 

 

 
*Persingen: het kleinste dorp van Nederland 

 

 

 

 

 


