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Avond van de filosofie
Op 4 december vond voor de vijfde keer de Avond van de filosofie plaats. In een zeer ontspannen en
saamhorige sfeer presenteerden leerlingen van onze school en van het Maaswaal College hun visies op
‘Waarheid & …’. Ondanks de zes gegeven thema’s, die voor beide groepen leerlingen hetzelfde waren, bleken
de presentaties behoorlijk verschillend.
Een greep uit de onderwerpen: er werd gesproken over de vraag of wetenschap tot waarheid leidt, of
populisme en democratie voor een veranderende waarheidsbeleving zorgen en er werd geprobeerd om eerst
helder te krijgen wat religie eigenlijk was, voordat er gesproken kon worden over de vraag hoe waarheid en
religie samenhangen.
Aan het einde was er een ultrakorte waarheidsquiz. Deze werd, ondanks dat er door sommigen geprobeerd
werd om vals te spelen, gewonnen doordat Alexander Jansen uit 4V het snelst gokte wat het goede antwoord
was. In al zijn onwetendheid was zijn gok dus waar; een mooie afsluiter van een fijne vijfde editie van de Avond
van de filosofie. Volgend jaar spelen wij weer ‘uit’ en zijn dan weer te gast op het Maaswaal College.
Hanneke Nooijen, Nadja Snoeren en Mark van der Meijden, docenten filosofie

Beroepenavond SSgN
Op 11 december geven ruim 70 enthousiaste beroepsbeoefenaars voorlichting over hun functie, taken en
verantwoordelijkheden, aan leerlingen van de vóórexamenklassen havo en vwo. De avond wordt
georganiseerd door Rotary Club Nijmegen-Stad en Land in samenwerking met de decanen van de deelnemende
scholen, waaronder Dominicus College, en wordt gehouden op de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen
(SSgN), IJsbeerstraat 12 te Nijmegen.
In de bijlage vindt u aanvullende informatie.
Colette Ribbers en Nadda Khaled, decanen
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Masterclass Ixea Romana 1 gymnasium
Op maandag 17 december vindt voor de leerlingen van 1 gymnasium de allereerste Masterclass plaats. De
Masterclasses maken deel uit van het onderwijsaanbod in de onderbouw van het gymnasium. Door middel van
heel diverse onderwerpen dagen we leerlingen uit om op creatieve wijze aan het werk te gaan.
Op 17 december verdiepen de leerlingen zich tijdens de Masterclass Ixea Romana in het leven van de oude
Romeinen en in het bijzonder in hun huizen. In de lessen universum maken de leerlingen op dit moment een
maquette van een luxe Romeins woonhuis. Tijdens de Masterclassmiddag krijgen ze uitleg van experts.
Waarvoor gebruikten de Romeinen de verschillende vertrekken? Welke meubels hadden de Romeinen? Hoe
waren hun vloeren en muren versierd? Vervolgens zullen de leerlingen hun eigen huis zo Romeins mogelijk
inrichten en aankleden!
De Masterclass start na de grote pauze (12:40 uur). 's Ochtends hebben de leerlingen van het 1e t/m 4e uur les;
's middags vervallen de reguliere lessen. We sluiten de middag rond 16:00 uur af.
De leerlingen hebben die middag kleurpotloden en stiften nodig.
Mandy van der Velden, docente Latijn

4 vwo op excursie naar Den Haag!
De vakken ckv en maatschappijleer organiseren dit schooljaar voor de leerlingen van 4 vwo weer een leerzame
en leuke excursie naar Den Haag. In de ochtend kunnen de leerlingen kiezen voor een bezoek aan het
Gemeentemuseum, Escher in het Paleis of het Mauritshuis of voor een architectuur-rondleiding door de
binnenstad. In de middag krijgen de leerlingen onder begeleiding van de educatieve organisatie ‘Prodemos’
een rondleiding over het Binnenhof en de Ridderzaal. Natuurlijk brengen we ook een bezoek aan de publieke
tribune van de Tweede Kamer.
Op dinsdag 11 december vertrekken we met alle leerlingen van 4 vwo (ook de doubleurs!) met de bus vanaf
school. We vertrekken vroeg om files te vermijden; de leerlingen moeten uiterlijk ’s morgens om 07:15 uur
voor de school klaarstaan. Leerlingen kunnen hun fiets of scooter parkeren in de fietsenstalling van school. We
komen daar weer terug tussen 19:30 en 20:30 uur (afhankelijk van de file). Het wordt dus een lange dag! Het is
daarom verstandig om voldoende eten, drinken, eventueel geld en een paraplu mee te nemen. Het meenemen
van een opgeladen telefoon met eventueel een powerbank is ook aan te raden. Al is het maar om met de
loslopende politici op de foto te gaan! Wij kijken er alvast naar uit!
De docenten ckv en maatschappijleer
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Schaatsen Klas 1
Op vrijdag 21 december gaan alle eerste klassen schaatsen bij het Triavium in
Nijmegen. We verzamelen om 09:45 uur bij de ingang en gaan dan per klas naar
binnen. Om 12:00 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 € 5,50 euro en leerlingen moeten contant betalen. Voor het huren van schaatsen
hebben de leerlingen een legitimatiebewijs 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

Nieuwsbrief iPad in de klas
In de bijlage vindt u een nieuwsbrief m.b.t. de iPad in de klas.
Joost de Laat, coördinator ICT en Onderwijs

Afwezigheid Lisette Verstegen
Lisette Verstegen, afdelingsleider onderbouw vwo zal i.v.m. een schouderoperatie de komende tijd minder
aanwezig en minder bereikbaar zijn.
Menno Bartlema, conrector

Workshop voor 2 havo
Aanstaande maandag 10 december zijn er voor onze havo 2 klassen workshops, deze staan in het teken van
verslaving. Verslaafd zijn aan je telefoon, social media, aan aandacht of aan drugs. Er zal door, studenten van
de HAN, een voorstelling gegeven worden over deze verslavingen, hoe snel een verslaving soms uit de hand
kan lopen. Aansluitend aan deze voorstelling is er een workshop door onze docente drama, mevrouw Silvia
Jongen. De leerlingen vinden de momenten van de voorstelling en workshop in hun rooster. Uiteraard zijn de
mentoren van onze leerlingen en hun docenten ook hierbij betrokken.
Nancy van Riet-Bunte, afdelingsleider havo

Reminder Loterij Global Exploration
In het kader van Global Exploration organiseren de leerlingen in december o.a. een loterij. Hiervoor zijn zij nog
steeds 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 start de verkoop van de lootjes. De trekking vind
plaats op dinsdag 12 januari 2019.
Team Global
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Planning
Dag

Datum

do

6-dec

vr

7-dec

Tijd

Wie

Wat

week 50
ma

10-dec

18:30 – 21:.30 uur

Alle ouders

Tafeltjesavond 1

di

11-dec

Avond

Leerlingen 4H en 5V

Beroepenavond SSgN

11-dec

hele dag

Leerlingen 4V

Den Haag excursie

wo

12-dec

18:30 – 21:30 uur

Alle ouders

Tafeltjesavond 2

do

13-dec

08:30 – 12:10 uur

Leerlingen 3H1, 3H2 en
3H3

Profielkeuzeproject

do

13-dec

14:30 – 16:10 uur

Genodigde leerlingen

Blauwtraining 3

vr

14-dec

week 51
ma

17-dec

5e t/m 8e lesuur

Leerlingen 1G1

Masterclass Ixea Romana

di

18-dec

Leerlingen klas 3

Taaldorp Duits

di

18-dec

08:30 – 10:10 uur: 3A1
10:30 – 12:10 uur: 3A2
12:40 – 14:20 uur: 3G1
15:20 – 17:00 uur

Leerlingen Global

Bijeenkomst Global

wo

19-dec

08:30 – 10:10 uur: 3H1
10:30 – 12:10 uur: 3H2
12:40 – 14:20 uur: 3H3

Leerlingen Klas 3

3e klas: Taaldorp Duits

wo

19-dec

Ouders MR

MR-vergadering

do

20-dec

Avond

Leerlingen bovenbouw

Galafeest

do

20-dec

v.a. 12.10 uur

Leerlingen bovenbouw

Lesvrij

vr

21-dec

10.00 - 12.00 uur

Leerlingen klas 1

Schaatsen in Triavium

vr

21-dec

08.30 - 12.30 uur

Leerlingen klas 2

Sponsorloop

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