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Reminder inschrijving tafeltjesavonden
De inschrijving voor de tafeltjesavonden op maandag 10 en woensdag 12 december is inmiddels geopend.
Heeft u zich al ingeschreven? Dit kan nog tot en met dinsdag 27 november 10.00 uur via de volgende link:
https://dominicuscollege.zportal.nl.
U kunt maximaal 2 docenten per leerling aanvinken. Uiteraard kunt u een voorkeursavond opgeven, het is
echter niet meer mogelijk om voorkeurstijden op te geven. Tot de sluitingsdatum kunt u zelf wijzigingen
aanbrengen in uw inschrijving. Na dinsdag 27 november 10.00 uur is het niet meer mogelijk in te schrijven of
wijzigingen door te voeren. Let op: Susanne Elgershuizen, Aukje van Hout, Hanneke de Jong, Joël Groen en
Riff Tjon Eng Soe zijn niet beschikbaar voor gesprekken op beide dagen! Vanaf vrijdag 30 november kunt u
uw ingeroosterde afspraken bekijken. Log hiervoor in op het portal van de school:
1.
2.
3.

Ga naar Ouders > Ouderavonden
Selecteer eventueel de betreffende avond
Het rooster van de gesprekken staat in het overzicht.

Paul Wolters, applicatiebeheerder

Abstracte schilderijen
Wat is abstract? Wat is een abstract schilderij? Wie heeft een abstract schilderij in een museum gezien? Wat
vond je ervan? Dacht je toen; ‘dat kan ik ook?’ De eerste opdracht van het vierde leerjaar laat je kennismaken
met abstract werken. Daarbij leer je ook je grenzen binnen het vak te verleggen.'
De 4e klas heeft met behulp van acrylverf en verschillende gereedschappen deze grenzen opgezocht! De
resultaten zijn te zien in de gang bij de vwo-mediatheek.
De sectie beeldend

1.
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Loterij in het kader van Global Exploration
In het kader van Global Exploration organiseren de leerlingen in december o.a.
een loterij. Hiervoor zijn zij op zoek naar prijzen. Wilt u iets doneren? Heeft u
bijvoorbeeld een eigen bedrijf en kunt u een tegoedbon uitschrijven voor een
leuk product of kunt u op een andere manier iets bijdragen? Uw zoon/dochter
mag de prijs afgeven bij het Natuurkunde-kabinet. Binnenkort informeren wij u over wanneer de lootjes
verkocht worden en wanneer de trekking zal plaatsvinden.
Team Global

Planning
Week 47

Datum

Tijd

Wie

Wat

do

22-nov

14.30 - 17.30 uur

Leerlingen 5V/6V

Filmmiddag met pizza

22-nov

havo: 19.00 – 20.00 uur
vwo: 20.15 – 21.40 uur
19.15 - 21.15 uur

Ouders klas 3

Ouderavond profielkeuze

OR Monnikskap

OR m.b.t. onderwijsvernieuwing

Leerlingen 3H2

3H2 Uitwisseling naar Polen

Leerlingen onderbouw

Uitdelen rapporten

22-nov
vr

23-nov

week 48

23/nov30/nov
26-nov

ma

26-nov

19.00 - 21.00 uur

Leerlingen vwo bovenbouw Gaan Studeren Avond

di

27-nov

10.00 uur

Alle ouders

wo

28-nov

5e t/m 8e uur

Leerlingen 1A1

do

29-nov

08.30 - 13.30 uur

Leerlingen 3A1, 3A2 en 3G1 Profielkeuzeproject

vr

30-nov

hele dag

Alle leerlingen

Inschrijving tafeltjesavond
gesloten
Dominicus Discovery

Lesvrij i.v.m. klassenbesprekingen
/ rapportvergaderingen
Herkansingen

30-nov

Leerlingen 5H/6V

30-nov

Alle ouders

Rooster tafeltjesavond
gepubliceerd

ma

3-dec

Leerlingen

Inleveren conceptversie PWS

di

4-dec

Leerlingen 4V/5V filosofie

Middag van de Filosofie

wo

5-dec

do

6-dec

vr

7-dec

week 49

15.30 - 18.00 uur

Deze Nieuwslink wordt ook gepubliceerd op de homepage van onze website www.dominicuscollege.nl
Reacties zijn welkom: postbus@dominicuscollege.nl

2.

