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Spreekuur Servicebureau Boeken Alliantie
Leerlingen die vragen of klachten hebben over het geleverde boekenpakket, kunnen
terecht op het spreekuur van het SBA op dinsdag 11 september van 12.00 – 12.45 uur
in de gang van de Monnikskap.
Kosten die voortvloeien uit klachten die na het spreekuur gemeld worden zullen in
rekening worden gebracht bij ouders.
Robert Verkuil, contactpersoon schoolboeken

Derde donderdag
Op donderdag 20 september is de school vanaf 12.30 uur gesloten i.v.m. een jaarlijkse bijeenkomst voor alle
medewerkers van de Alliantie. Alle lessen vervallen na 12.10 uur.
Menno Bartlema, conrector

Uitreiking Cambridge en Goethe certificaten
De uitreiking van de Cambridge certificaten vindt plaats op woensdag 12 september van 19:00 uur tot
20:00 uur. Op diezelfde avond zullen ook de Goethe certificaten worden uitgereikt van 20.30 uur tot 21.45 uur.
Lex Plantaz

Roosterwijzigingen
Vorige week zijn we gestart met het nieuwe rooster voor de 1e periode van het schooljaar 2018-2019. Deze en
volgende week zullen nog enkele wijzigingen worden doorgevoerd naar aanleiding van ingebrachte verzoeken
voor aanpassingen. Een aantal leerlingen in de bovenbouw heeft nog geen mentor; er wordt hard gewerkt om
dit zo spoedig mogelijk te herstellen.
Komende week starten de introductiekampen voor de 1e klassen en vindt een reis van 5H naar Praag plaats.
Dat betekent dat een aantal docenten deze week afwezig zal zijn, wat de nodige lesuitval tot gevolg zal hebben.
Kijk dagelijks in het rooster om de laatste wijzigingen door te krijgen.
Menno Bartlema, conrector

Ouderavond 5 vwo – 18 september 2018
Graag nodigen wij u uit op dinsdag 18 september van 19.00 tot 19.35 uur, om kennis te maken met de mentor
van uw zoon/dochter. Er wordt informatie verstrekt over de rol van de mentor, de studieoriëntatie in
5 vwo, het gebruik van de groene kaart en het PTA (Programma van toetsing en afsluiting. Er is
parkeergelegenheid op het terrein van het Dominicus College en op het parkeerterrein van het gebouw naast

1.

Nieuwslink Dominicus College | nummer 2 | 29 augustus 2018

de school (voorheen CBR).
Drs. A. Plantaz, afdelingsleider bovenbouw vwo

Introductieactiviteit klas 3: Robin Hood Game
Tijdens de introductiedag hadden alle derdeklassers zich op de zandvlakte van Heumensoord verzameld om de
plannen van de gemeente Nijmegen -- het aldaar bouwen van appartementencomplexen -- tegen te gaan. Het
doel was om samen met Robin Hood zoveel mogelijk goudstukken bij elkaar te sprokkelen, zodat de zandvlakte
kon worden afgekocht. In teams van 7 à 8 leerlingen werden opdrachten uitgevoerd waarbij deze munten
konden worden verdiend. Hierbij werd een beroep gedaan op diverse kwaliteiten: snelheid, behendigheid,
intelligentie, creativiteit, goed kunnen puzzelen, het durven nemen van risico's en wat dies meer zij. Na twee
hete uurtjes (het weer mocht er zijn!) hadden teams uit 3H2, 3H3 en 3A1 uiteindelijk de meeste goudstukken
binnengesleept. En Robin Hood zag dat het goed was.
Mentoren klas 3
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Ouderavond 5 havo en 6 vwo – 18 september 2018
Graag nodigen wij de leerlingen van klas 5 havo en 6 vwo en hun ouder(s)/verzorger(s) uit voor een
informatieavond over het laatste jaar op het Dominicus College. De onderwerpen die aan bod komen zijn: het
eindexamen, de studiefinanciering en de aanmelding voor vervolgopleidingen aan een universiteit of
hogeschool. De avond vindt plaats op dinsdag 18 september in de aula van onze school en is uitdrukkelijk
bedoeld voor zowel leerlingen als hun ouders/verzorgers.
Parkeergelegenheid is er op het terrein van het Dominicus College en op het parkeerterrein van het gebouw
naast de school (voorheen CBR). Het programma ziet er als volgt uit:
6 vwo
19.00 uur:
19.15 uur:
19.35 uur:

presentatie door dhr. A. Hereijgers, examensecretaris, over de examenregeling in de aula;
presentatie door de decanen over LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) en vervolgkeuze
in de aula;
einde informatieavond.

De mentoren van 6V zijn na afloop aanwezig. Mocht u behoefte hebben aan een korte kennismaking dan is dit
mogelijk. De lokaalindeling wordt aangegeven bij de receptie.
5 havo
19.15 uur:
19.50 uur:
20.00 uur:
20.15 uur:
20.35 uur:

ouders gaan met de mentor naar een lokaal voor de kennismakingsbijeenkomst;
pauze in de aula;
presentatie door dhr. A. Hereijgers, examensecretaris, over de examenregeling in de aula;
presentatie door de decanen over LOB en vervolgkeuze in de aula;
einde informatie bijeenkomst.

Nancy van Riet-Bunte, afdelingsleider havo en Lex Plantaz, afdelingsleider bovenbouw vwo

Introductieactiviteit klas 2: Spiegelwaal
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Jaarplanner
Dag

Datum Tijd

Wie

Wat

Ouders 1A, 1G, 2A, 2G,
3A en 3G

Ouderavond

wo

28-aug 1e klassen:19.00 uur
2e klassen:19.30 uur
3e klassen:19.30 uur
29-aug

do

30-aug

vr

31-aug

Week 37
di

week 36
ma t/m vr

3-7 sep

Leerlingen 5H

Reis naar Praag

ma t/m wo

3-5 sep

Leerlingen 1G1 + MK

Introductiekamp

Leerlingen 1H1 + 1A1

Introductiekamp

di

4-sep

wo

5-sep

wo t/m vr

5-7 sep

do

6-sep

vr

7-sep
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