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Maandag 7 januari eerste uur vrij 
Op maandag 7 januari zijn alle leerlingen het eerste uur vrij i.v.m. een bijeenkomst voor docenten. 

 

Toetsweek 2 
In de bijlage vindt u een overzicht van de schriftelijke toetsen in de toetsweek in januari. Het streven is om voor 

de kerstvakantie het complete toetsrooster, inclusief de mondelinge toetsen, in Zermelo te publiceren. 

 

Activiteitendagen januari 
Voor de activiteitendagen aansluitend aan de toetsweek in januari, is de planning vrijwel rond. In de bijlage 

vindt u een voorlopig overzicht van de geplande activiteiten voor zowel de onderbouw als de bovenbouw. 

 

Menno Bartlema, concrector 

 

Xpressions 
We vinden het supergaaf om te merken dat er dit schooljaar weer erg veel 

belangstelling is vanuit de leerlingen om mee te doen aan de komende 

editie van Xpressions. Naar nieuwe acts en artiesten zijn we inmiddels niet 

meer op zoek, de inschrijving is dus gesloten. We hebben dit jaar wederom 

een gevarieerde groep enthousiastelingen gevonden die zin hebben om er 

iets moois van te maken op vrijdag 25 januari.  

 

Na de kerstvakantie zal de kaartenverkoop van start gaan. Dit jaar vindt er 

maar één avond Xpressions plaats dus koop snel je kaartje als de 

kaartenverkoop begint (meer info daarover volgt nog). De prijs van een 

kaartje bedraagt €4,- en dat is inclusief 2 consumpties.  

 

We zijn trouwens altijd op zoek naar leerlingen die het leuk vinden om mee 

te helpen tijdens de avond dus mocht uw 

zoon of dochter interesse hebben om aan te 

haken, stuur dan een mail naar: 

xpressions@dominicuscollege.nl. 

 

Lars Jaensson en Johan van Haalen,  

namens het Xpressions-team 
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Workshop drama rond thema verslaving 
Maandag 10 december werd in de tweede klas havo een spannend en uitdagend project drama verzorgd. 

Onder de coördinatie van docent drama Silvia Jongen werd het project uitgevoerd door drie enthousiaste 

studenten van de HAN. Guusje, Claire en Per hebben dit project in het kader van hun opleiding (Minor-Drama) 

bedacht om het thema verslaving onder de aandacht van jongeren te brengen. Daar zijn ze op deze maandag 

zeker in geslaagd.  

 

De opening bestond uit een reeks korte scenes waarbij drie vrienden elk worden geconfronteerd met de 

gevolgen van hun eigen verslaving. Daarbij kwam (natuurlijk) een verslaving aan drugs voorbij maar ook 

verrassende verslavingen als die aan aandacht (sociale media) en het eigen uiterlijk (eten, hongeren). Veel 

aandacht was er daarbij voor de rol van vrienden. De scenes leverden veel herkenning en reacties op die 

wisselden van instemming tot afkeuren. Het slotapplaus was terecht enthousiast. 

 

Daarna werden in een reeks van spellen leerlingen gedwongen keuzes te maken en hun eigen rol te 

overdenken als vriend of omstander. Dat ging van onzeker naar overtuigend betrokken. Stellingen die 

langskwamen waren bijvoorbeeld ‘Zou jij voor een vriend in problemen hulp inschakelen?’ of ‘Kunnen sociale 

media iemand onzeker maken?’.  

 

Uiteindelijk werden alle leerlingen uitgenodigd om in een kleine groep zelf een korte scene te bedenken 

rondom een verslaving. Er blijkt altijd weer verrassend acteertalent in de klas te zitten en sommige kinderen 

voelen zich duidelijk prima op hun gemak op het podium. De bel ging, maar het spel was te leuk om te stoppen. 

Uiteindelijk kijken we terug op een zeer succesvol project dat zonder meer voor herhaling vatbaar is. 

 

Nancy van Riet-Bunte,  

afdelingsleider havo 
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 3. 

Vooropleiding Conservatorium 
Sinds een aantal jaar biedt NSG Groenewoud voor leerlingen met een speciaal talent voor muziek de  

“Vooropleiding Conservatorium” aan. Leerlingen van alle middelbare scholen in de regio Nijmegen kunnen 

hieraan meedoen. Ook leerlingen van onze school. Bespeelt uw zoon of dochter een instrument of heeft hij of 

zij talent voor zang, dan is de vooropleiding misschien iets voor uw zoon of dochter. 

 

De opleiding is bedoeld voor leerlingen die volgend schooljaar in klas 2, 3 havo of 2, 3, 4 vwo zitten. Zij kunnen 

naast hun reguliere schoolopleiding op het Dominicus College, de vooropleiding conservatorium volgen op NSG 

Groenewoud. In de vooropleiding werken De Lindenberg, het ArtEZ- conservatorium in Arnhem en NSG 

Groenewoud samen om getalenteerde leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een studie aan het 

conservatorium. 

 

Wilt u meer weten? Op vrijdag 25 januari 2019 is er een speciale voorlichtingsavond voor leerlingen en hun 

ouders. Deze vindt plaats om 19.00 uur in de theaterzaal van NSG Groenewoud, Van Cranenborchstraat 7,  

6525 BM Nijmegen. U kunt zich aanmelden via: info@nsg-groenewoud.nl. Docenten van De Lindenberg en 

ArtEZ geven informatie over wat de vooropleiding precies inhoudt en ook hoe de toelating gaat.  

 

Joost Niekus, docent muziek aan NSG Groenewoud, geeft informatie over de theorielessen van de 

vooropleiding conservatorium die bij NSG Groenewoud worden gegeven. Er zijn ook leerlingen aanwezig die nu 

de vooropleiding volgen. Zij vertellen wat zij ervan vinden, wat zij ervan leren en hoeveel tijd de vooropleiding 

kost. 

 

Na de voorlichtingsbijeenkomst is er aansluitend om 20.00 uur in de theaterzaal de eerste voorspeelavond van 

dit schooljaar. Dan kunt u de leerlingen van de vooropleiding conservatorium live op het podium zien spelen. 

Mocht u verhinderd zijn op 25 januari 2019 maar wel meer willen weten, geef dit dan aan via info@nsg-

groenewoud.nl, NSG Groenewoud neemt dan contact met u op. Uw zoon/dochter ontvangt bovenstaande 

informatie via itslearning. 

  

Nancy van Riet-Bunte, afdelingsleider  

 

Global Exploration 
Er wordt hard gewerkt om het sponsorgeld bijeen te krijgen. Naast alle 

individuele acties zijn de leerlingen o.a. op bezoek geweest bij alle 

tweedeklassers om hen te motiveren voor de sponsorloop op vrijdagochtend  

21 december a.s. Op 5 december hebben ze als zwarte piet kinderen 

vermaakt op basisscholen in de omgeving. De verkoop van kerstkaarten gaat 

goed. Zo ook het verzamelen van prijzen voor de loterij, van sauna-bon tot blender, van paraplu tot barbecue, 

ja zelf een heuse 50inch smart tv hebben de leerlingen gesponsord gekregen. De verkoop van lootjes is 

inmiddels gestart. Zo kunt ook u een bijdrage leveren! Voor €2,50 koopt u een lootje en maakt u kans op een 

van deze mooie prijzen. De trekking vindt plaats op dinsdag 15 januari 2019. Prijswinnaars worden daarna 

z.s.m. geïnformeerd. Het is mooi om te zien wat een gemotiveerde groep leerlingen allemaal voor elkaar kan 

krijgen! 

 

Team Global 

mailto:info@nsg-groenewoud.nl
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 5. 

Bericht van de jeugdverpleegkundge 
 
Beste leerlingen en ouders, 
  
Het nieuwe jaar begint voor mij écht nieuw: ik heb een andere baan 
en ga na ruim 15 jaar de GGD verlaten. Ik wil jullie een mooi & gezond 
2019 wensen, en bedanken voor jullie vertrouwen en de 
samenwerking. Op de foto sta ik met mijn collega Marjan Bik. Zij 
neemt alle afspraken over na de kerstvakantie. 
  
Susanne Nieuwenhuijsen, Jeugdverpleegkundige GGD Gelderland Zuid 
 

Planning 
 

Dag Datum Tijd Wie Wat 

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 08.30 - 10.10 uur 3A1 
10.30 - 12.10 uur 3A2 
12.40 - 14.20 uur 3G1 

Leerlingen klas 3A en 3G 3e klas: Taaldorp Duits 
 

 di 18-dec 15.20 - 17.00 uur Leerlingen Global Bijeenkomst  

wo 19-dec 08.30 - 10.10 uur 3H1 
10.30 - 12.10 uur 3H2 
12.40 - 14.20 uur 3H3 

Leerlingen klas 3H 3e klas: Taaldorp Duits 
 

 wo 19-dec   Ouders en leerlingen MR MR-vergadering 

do 20-dec   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  

week 52 en 
week 1 

     Alle leerlingen Kerstvakantie 

week 2         

ma 7-jan    

di 8-jan    

wo 9-jan 19.30 - 22.00 uur Ouders OR OR-vergadering 

do  10-jan 08.30 - 10.10 uur Genodigde leerlingen Blauwtraining 4 

vr 11-jan   Leerlingen en ouders 
Global 

Opening Global 2018 
Weert 
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 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
eze Nieuwslink wordt ook gepubliceerd op de homepage van onze website www.dominicuscollege.nl 

Reacties zijn welkom: postbus@dominicuscollege.nl 
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