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Un goûter festif! Diploma-uitreiking DELF junior
Dinsdag 8 januari hebben we de DELF-diploma’s feestelijk uitgereikt met weer een echte Delftaart en een
drankje. Met het DELF examen kun je een onafhankelijk, wereldwijd erkend diploma van de Franse taal
behalen.
Negen leerlingen hebben examen gedaan, allen met goed resultaat,
voor het examen op A2 niveau (basisgebruiker). En een leerling
mocht zelfs B2 (onafhankelijk gebruiker) in ontvangst nemen. We
zijn zeer trots op hen allemaal! De resultaten waren ruim
voldoende tot zeer goed!
In januari starten in de 3e klassen weer Delf-lessen en we moedigen
de leerlingen aan om mee te doen met de extra lessen en het
examen: laat je talent voor taal zien!
Anja Koker, Namens de sectie Frans
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Masterclass Ixea Romana 1G
Op maandag 17 december hebben de leerlingen van 1 gymnasium deelgenomen aan hun allereerste
Masterclass. De leerlingen volgden een tweetal presentaties van experts over verschillende onderwerpen. Zo
kregen ze informatie over meubels in een Romeins woonhuis of over winkeltjes in de Romeinse tijd. Ze kregen
voorbeelden te zien van wandschilderingen en mozaïeken waarmee de Romeinen hun huizen decoreerden.
Bijzonder was dat deze ‘experts’ leerlingen van de 5e klas waren die momenteel hun reis naar Rome
voorbereiden.
Na de presentaties gingen de leerlingen zelf creatief aan de slag. De maquette die ze al gemaakt hadden in de
lessen universum mocht op zo Romeins mogelijke wijze worden aangekleed! Godenschilderingen,
bloemenperkjes met fontein, Romeinse aanligbedden om op te eten, minuscule potjes en kruikjes voor
etenswaren, gordijntjes in deuropeningen – met veel oog voor detail hebben de leerlingen woonhuizen
gemaakt waar een Romein jaloers op zou zijn!
Mandy van der Velden, docente Latijn
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De Xpressions Game show
Vrijdag 25 januari vindt weer de traditionele Xpressions voorstelling plaats. De Xpressions editie 2018-2019
heet: De Xpressions Game Show. De voorstelling is geïnspireerd op alles wat met games te maken heeft.
Dat kan digitaal of fysiek zijn, van sport tot drama en muziek. De deelnemers vertonen hun kunsten en delen
hun talent met een zekere link tot het thema Games.
Leerlingen uit zowel onder- als bovenbouw alsmede enkele gasten zullen laten zien waartoe zij artistiek in staat
zijn. Er zijn acts op basis van muziek, zang, dans, expressie, turnen/sport/acrobatiek. Momenteel wordt er nog
hard gewerkt aan het decor en de andere voorbereidingen van deze geweldige avond. Iedereen is welkom:
leerlingen, personeel, docenten, ouders en introducés.
Kaarten kosten in de voorverkoop € 4,- . Op de avond zelf betaalt men aan de kassa € 5,-. Tickets zijn inclusief
twee consumpties. Let op: er zijn slechts 300 kaarten beschikbaar. Wees er dus snel bij! Gedurende enkele
dagen worden er in de lunchpauze tickets in de hal verkocht. Daarna zijn ze nog verkrijgbaar bij de receptie.
Wij rekenen op jullie komst!
Namens het Xpressions team, Johan van Haalen
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Personele mutaties
-

-

Lotte van Dongen (docent Frans) is weer terug van haar zwangerschapsverlof. Dat betekent dat we
afscheid hebben genomen van haar vervangster, Dana Miltenburg.
Sander Siemens (docent L.O.) gaat zich vanaf 1 februari helemaal richten op zijn eigen bedrijf. We hebben
in Rob Slenders een prima en ervaren opvolger gevonden. Rob neemt de taken van Sander vanaf
28 januari over.
Roel van Koeverden is een nieuwe docent Wiskunde die vanaf 28 januari 2G1 overneemt van Carolijn
Tacken. Roel is geen onbekende: hij heeft bij ons onder de vlag van Studo huiswerkbegeleiding gegeven .
Carla van Gruijthuijsen gaat begin februari met zwangerschapsverlof. Voor de overbrugging van het verlof
van Carla hebben we in Nora Kuijpers een goede vervangster gevonden. Zij is een ervaren docent Engels
die op andere scholen haar sporen al verdiend heeft.

Menno Bartlema, conrector

Linda van Aken Nijmegenaar van
het jaar
Linda van Aken is uitgeroepen tot de Nijmegenaar van
het jaar 2019. Linda is de moeder van Harm van Aken
uit 4V1. Met de prijs eert de gemeente Nijmegenaren
die het afgelopen jaar een bijzondere prestatie
hebben geleverd met uitstraling voor de hele stad. Linda van Aken is voorzitter van de vrijwilligersorganisatie
Vincentius Nijmegen. De vereniging probeert problemen zoals armoede en eenzaamheid in Nijmegen aan te
pakken met als doel de situatie structureel te verbeteren. Meer informatie over de Vincentius vindt u via:
www.vincentiusnijmegen.nl
Dit is de tweede keer dat wij in onze Nieuwslink aandacht kunnen besteden aan de “Nijmegenaar” van het jaar.
In 2017 ging de onderscheiding naar pianiste Rhea Khoeblal, oud-leerling van onze school.
Lex Plantaz, afdelingsleider bovenbouw vwo

Loterij Global Exloration
Heeft u al loten gekocht bij een van de leerlingen van
Global Exploration? Ook op het secretariaat zijn tot met
maandag nog loten verkrijgbaar. De prijzenpot is op het
laatste moment nog uitbreid met een Chromebook van
Lenovo!
Grijp uw kans om de Global-leerlingen te supporten en een leuke prijs te winnen.
A.s. dinsdag vindt de trekking plaats. Prijswinnaars worden daarna z.s.m.
geïnformeerd.
Team Global
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Rooster 2e semester
Het rooster voor het tweede semester is in Zermelo gepubliceerd. Er zijn t.o.v. het 1 e semester een flink aantal
wijzigingen doorgevoerd omdat er voor sommige vakken lessen bij zijn gekomen of zijn afgegaan en we een
aantal personele mutaties hebben (zie elders in de Nieuwslink). Helaas zijn er voor een aantal leerlingen meer
tussenuren gekomen en hebben we weer een aantal 9e uren in het lesrooster. Zodra er zich mogelijkheden
voordoen, zal dit aantal gereduceerd worden.
Rita Janssen, roostermaker

Thema ouderavond over gamen
Noteer alvast in uw agenda. Voor de volgende thema ouderavond is onze keus gevallen op een
ervaringsdeskundige met een game-verslaving Laurens Veltman. Hij is nu 33 jaar, heeft een studie psychologie
gedaan, zijn eigen bedrijf Digital Awareness opgezet en vooral ook geleerd om zelf de controle te houden over
zijn digitale verleidingen. De digitale wereld is leuk maar zodra je jezelf erin verliest, komen andere zaken in de
knel. De meeste jongeren zijn graag bezig met gamen, series kijken, of instagrammen en net zoveel ouders
maken zich daar zorgen over. En vragen zich af, wat is de grens?
We nodigen u uit om op dinsdag 5 februari 2019 naar Laurens Veltman te komen luisteren en uw vragen aan
hem te stellen. Meer informatie volgt in een latere Nieuwslink.
Mede namens de ouderraden, Jeannette Buijs, zorgcoördinator

Rooster toetsweek en activiteitendagen
In de jaarplanner, zo ook in het overzicht hieronder, vindt u een link naar de laatste versie van het toetsrooster
en het rooster van de activiteitendagen.
Menno Bartlema, conrector

Planning
Dag

Datum

Tijd

Wie

Wat

do

10-jan

08.30 - 10.10 uur

Genodigde
leerlingen

Blauwtraining 4

vr

11-jan

16.30 – 20.30

Leerlingen Global
Exploration

Opening Global Exploration 2019 in
Weert

week 3
ma

14-jan

di

15-jan

Vanaf 12.10 uur

Alle leerlingen

Lesvrij i.v.m. toetsweek

di

15-jan

12.40 - 14.40 uur

Leerlingen 5H en
6V

Herkansing rekenexamen in vwo
mediatheek

5.

Nieuwslink Dominicus College | nummer 18 | 8 januari 2019

wo

16-jan

do

17-jan

vr

18-jan

Start toetsweek 2
Rooster toetsweek

week 4
ma

21-jan

di

22-jan

wo

23-jan

do

24-jan

avond

Ouders 3H3

Infoavond Uitwisseling Barcelona

do

24-jan

19.30 - 20.30 uur

Ouders 3H1

Infoavond Uitwisseling Darnétal

vr

25-jan

Avond

Allen

Xpressions

Uitloop toetsweek 2 & activiteitendagen op 23, 24 en 25 jan.
Rooster activiteitendagen

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