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Schaatsen klas 1
Op vrijdag 22 december gaan alle eerste klassen schaatsen bij het Triavium in Nijmegen. We verzamelen om
11:15 uur bij de ingang en gaan dan per klas naar binnen. Om 13:30 uur moeten de leerlingen het ijs verlaten
om plaats te maken voor andere scholen. De rest van de middag zijn ze vrij.
Eigen schaatsen meenemen is wenselijk en wordt sterk aangeraden. Bij het Triavium kunnen schaatsen
gehuurd worden, maar door de drukte voor de kerstvakantie staat er een lange wachtrij voor de verhuur. Het
huren van schaatsen kost € 5,- en leerlingen moeten contant betalen. Voor het huren van schaatsen hebben de
leerlingen hun schoolpas nodig.
De mentoren zorgen voor wat te drinken en iets
lekkers. Leerlingen moeten op eigen gelegenheid
naar het Triavium komen.
De mentoren van de eerste klas

Beroepenavond SSgN
Op dinsdagavond 12 december vindt de Beroepenavond op de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen
(SSgN) plaats. Leerlingen kunnen op deze avond vier voorlichtingsrondes bijwonen waarin beroepsbeoefenaars
wat vertellen over hun beroep, waarom ze dat hebben gekozen, welke studie ze daarvoor hebben gevolgd etc.
Er doen meer dan zeventig enthousiaste beroepsbeoefenaars mee. Meer info en het volledige programma
(inclusief een overzicht met alle beroepen) is te vinden op deze site: http://beroepenavondnijmegen.nl/
Hierbij willen wij onze leerlingen 4H, 4V en 5V en hun ouder(s)/verzorger(s) van harte uitnodigen om deel te
nemen aan deze avond. Per leerling vragen wij om maximaal één ouder/verzorger mee te nemen. Leerlingen
hebben per mail ook een uitnodiging ontvangen.
Colette Ribbers en Nadda Khaled, decanen

Film en pizza
Op donderdag 14 december nemen de leerlingen van 5V en
6V alvast een voorschot op de kerstvakantie. Die avond
staat namelijk in het teken van gezamenlijk film kijken en
pizza eten. Na het laatste lesuur start het festijn, rond
21:30 uur sluiten we af. We hopen veel leerlingen van de
betreffende jaarlagen te mogen ontvangen. Inschrijven kan
via It’s Learning tot 6 december.
Mentoren 5V en 6V
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Oud leerling shinto-meester
We hebben weer een beroemde oud-leerling; zijn naam is Paul de Leeuw en hij is shinto-meester in
Amsterdam. Afgelopen zaterdag stond hij met een interview in het Volkskrant Magazine. We zouden graag
meer willen weten over zijn bijzondere werk..

Mark van der Meijden, team bovenbouw vwo

Project Sexting
Vorige week dinsdag namen de derde klassen havo deel aan een landelijk project over Sexting. Voor dit project
werkt Bureau Jeugdzorg Limburg samen met onder meer politie, Veilig Thuis, GGZ en stichting HALT.
Zeven groepen leerlingen hebben creatief gewerkt aan een verhaallijn over sexting waarbij het slachtoffer
beschermd moest worden (dus geen victimblaming). Van het beste verhaal wordt een VR (virtual reality) film
gemaakt waarbij de kijker kan voelen hoe het is als jouw sexy foto ongevraagd gedeeld wordt en hoe het voelt
als je steun krijgt uit je omgeving. Op 14 december wordt in Sittard een winnend script gekozen door een
vakjury. Omroep Gelderland maakte de volgende rapportage:
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2150345/Project-voor-hulp-aan-jongeren-na-sexting
Anouk Theeuwen en Judith Kuuijpers uit 6 vwo werken mee aan het project. Zij hebben ‘sexting’ als onderwerp
voor hun profielwerkstuk gekozen.
Jeannette Buijs, zorgcoördinator
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Afscheid Han Severins
Afgelopen week heeft Han Severins na
42 jaar bevlogen Frans onderwijs, waarvan
27 jaar op het Dominicus College, zijn laatste
lessen gegeven. Han gaat met pensioen na
een lange onderwijscarrière waarin hij met
grote betrokkenheid, inzet en altijd ‘tot in de
puntjes voorbereide’ lessen Frans heeft
gegeven. Zijn grote passie betrof de Franse
literatuur. Hij heeft niet alleen voor zijn vak
Frans veel geïnitieerd en ontwikkeld, maar
voor het hele onderwijs. Daarnaast heeft hij
sinds jaar en dag stagiaires begeleid en
docenten opgeleid.
We wensen Han een mooie tijd toe en we zullen hem enorm missen op onze school.
Lisette Verstegen

Ingekomen bericht:

Luxe verzuim
Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de
schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat
ouder(s)/verzorger(s) kinderen van school houden om bijvoorbeeld eerder op vakantie
te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Gaat u met uw kind zonder toestemming (deels) buiten de
schoolvakanties op vakantie, dan kan de leerplichtambtenaar direct een proces-verbaal opmaken.
Leerplichtzaken Gemeente Nijmegen
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Planning
Op donderdag 21 december zijn de leerlingen van de bovenbouw vanaf 12.10 uur vrij i.v.m. het galafeest die
avond. Op vrijdag 22 december zijn de leerlingen van de bovenbouw vrij. De leerlingen van de onderbouw
hebben op vrijdag 22 december een activiteit.

week 49

Datum

Tijd

Wie

Wat

di

5-dec

Hele dag

Leerlingen

Lesvrij i.v.m. een docentenbijeenkomst

wo

6-dec

18.30 - 21.30 uur

Ouders

Tafeltjesavond

Ouders

OR-vergadering MK

do

7-dec

2 lesuren

Leerlingen

Profielkeuzeproject 3G

do

7-dec

18.30 - 21.30 uur

Ouders

Tafeltjesavond

vr

8-dec

week 50
ma

11-dec

15.20 - 17.00 uur

Leerlingen

Groepsbijeenkomst deelnemers Global in A001

di

12-dec

avond

Leerlingen

Beroepenavond op SSgN 4H/5V

wo

13-dec

Ouders

3e OR-vergadering vwo

do

14-dec

12.40 - 16.10 uur

Leerlingen

MC Ixea Romana voor 1G

14-dec

12.40 - 16.10 uur

Leerlingen

Dominicus Discovery voor 1A

14-dec

2 lesuren

Leerlingen

Profielkeuzeproject 3H

14-dec

16.10 - 21.30 uur

Leerlingen

Filmavond 5V/6V

15-dec

12.40 - 16.10 uur

Leerlingen

Dominicus Discovery voor 1A

15-dec

Vanaf 14.30uur

Leerlingen

Oefensessies met zangcoach Xpressions en
workshop acrobatiek

ma

vr
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