
 

1. 

 

 

 

Gouden Schoolkantine Schaal 2019 
Door het Voedingscentrum is nu de gouden 
Schoolkantine Schaal 2019 toegekend  aan 
onze kantine. Dit betekent dat wij voldoen aan 
een aantal basisregels waarbij een gezonde 
uitstraling en een gezonder aanbod centraal 
staan. Het oog van leerlingen valt meteen op 
de keuze in gezonde broodjes, groente en 

fruit. En er is altijd water beschikbaar [in de vorm van een 
watertappunt/waterkannen op de balie/ flesjes]. Met dit aanbod 
hopen wij onze leerlingen te verleiden om gezonder te kiezen.  
 
De Gezonde Schoolkantine 
De Gezonde Schoolkantine is een langlopend project van het Voedingscentrum. Het doel is een gezonder 
voedingsaanbod op vo- en mbo-scholen. Voor meer informatie: 
www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine 
 
Menno Bartlema, conrector 
 

Sportdag klas 2 
Op vrijdag 25 januari was de sportdag voor alle  

2e klassers in de Jan Massinkhal. In een onderlinge 

strijd streden de leerlingen met Bubbleball, Unihockey 

en Basketbal tegen elkaar. Deze gezellige dag is 

gezellig en goed verlopen dankzij de hulp van de 

mentoren van de 2e klassen! Bedankt! 

 

Sander Siemens, docent L.O. 
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 2. 

Uitwisselingen leerlingen 3 havo met Frankrijk, Polen en Spanje 
De komende weken staan voor de derde klassen havo in het teken van de uitwisselingen. Deze week 
ontvangen de leerlingen van klas 3H1 hun Franse leeftijdsgenoten uit Darnétal. Met hen gaan ze deze week 
onder andere op pad naar Utrecht, volgen ze lessen op school, is er een theaterworkshop en zijn er natuurlijk 
de activiteiten in het gastgezin. (30 jan -2 feb) 
 
Op 4 februari vertrekken de leerlingen uit 3H3 naar Barcelona om daar kennis te maken met hun Spaanse 
gastgezinnen, het Spaanse schoolleven en natuurlijk ook om de stad Barcelona te verkennen. (4-11 feb) 
Tenslotte zijn vanaf 8 februari de Poolse uitwisselingen van klas 3h1 hier te gast, dit zijn inmiddels al bekende 
leerlingen aangezien wij al bij hen te gast waren. (8-15 feb) 
 
Bij deze uitwisselingen zijn niet alleen de mentoren van klas 3 havo betrokken maar ook een tweetal andere 
collega’s. Hun intensieve betrokkenheid bij alle activiteiten zorgt deze weken dan ook voor mogelijk meer 
lesuitval, we rekenen op uw begrip hiervoor. 
 
Namens Jelmer Fidder, Delphine Eletufe (3H1) Emilie Braam-Roulot, Tijs Groot Weseldijk (3H2),  
Arthur Mutsaers en Daphne te Kiefte (3H3) 
 
Nancy van Riet-Bunte, afdelingsleider 
 

Eerste klas projecten 
Vorige week mochten alle leerlingen van de 1e klassen twee dagen lang 

actief en creatief aan de slag met een project naar keuze. Technici 

verdiepten zich in de vorm en draagkracht van bruggen en bouwden een zo 

stevig mogelijke ‘spaghettibrug’. Bij ‘Mooie dingen’ maakten de biologen een 

reis door het menselijk lichaam en bezochten het Anatomisch Museum. Luxe 

reizen voor aantrekkelijke prijzen werden georganiseerd door ons 

reisbureau, overheerlijke taarten werden gebakken door de koks en onze 

kunstenaars gingen aan de slag met zeefdruktechnieken. Een bezoek aan de 

redactie van de Gelderlander inspireerde de jonge verslaggevers bij het 

maken van hun eigen nieuwsitems. Vanwege het slechte weer waren de 

sportievelingen niet op het rugbyveld of op hun mountainbike in de bossen 

te vinden, maar werden ze indoor uitgedaagd. De foto’s geven een mooie 

impressie van alle talent, creativiteit en enthousiasme van de leerlingen!  

 

Lisette Verstegen, afdelingsleider onderbouw vwo 
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 3. 

Xpressions groot succes 
Afgelopen vrijdag was het zover: Xpressions 2019! We kijken terug op een 

zeer geslaagde avond. Deze editie van onze jaarlijkse muziekavond stond niet 

alleen in het teken van Games, maar ook in dat van de organiserende en 

participerende leerling. Er is ongelofelijk hard gewerkt op organisatorisch, 

productief en creatief gebied door met name Britt, Anouk, Collin en Jordi. Zij 

zijn de ruggengraat gebleken van deze editie. Ook de assistentie door Jeroen 

Geerts en Roef van Megen werd zeer op prijs gesteld, evenals de knappe en 

kunstzinnige uitvoering van het decor en decorstukken door de klassen 4 

havo en 4 vwo met het vak tekenen in hun pakket. Verder natuurlijk de 

presentatie door Casper de Gans, Giel Palmen en Bram van der Heijden. En 

last but not least: alle optredende artiesten! 

 

Graag bedanken wij alle bezoekers hartelijk voor hun aanwezigheid en 

enthousiaste reacties! Hopelijk tot volgend jaar! 

 

Foto’s zijn te bekijken via de Facebook pagina van het 

Dominicus College. Mirjam Jentjens, docent tekenen heeft een 

filmimpressie gemaakt, klik hier.  

 

Het Xpressions team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Staand vlnr.: Mirjam Jentjens, Britt van Hulst, Collin Timmers, Anouk Fransen, Jordi Jansen 

Zittend vlnr.: Johan van Haalen, Lars Jaensson 

 

Vervanging LO 
Mijke Beijer, docent LO, is nog herstellende van een ski-ongeval. Haar lessen worden de komende weken 

overgenomen door Pascal Reinders.  

 

Menno Bartlema, conrector 

https://vimeo.com/313804982
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 4. 

Planning 
Dag Datum Tijd Wie Wat 

do 31-jan 18.30 - 20.30 uur Leerlingen 3H1 Buffet uitwisseling Darnétal 

do 31-jan avond Leerlingen 4H/5V Voorlichtingsavond Hoger onderwijs HAN 

vr 1-feb    

week 
6 

  8/feb - 15/feb Leerlingen 3H2 Uitwisseling met Polen te DC 

    4/feb - 11/feb Leerlingen 3H3 Uitwisseling naar Barcelona 

ma 4-feb       

di 5-feb 19.30 - 21.30 Alle ouders Thema-avond Digital Awareness (Laurens 
Veltman) 

wo 6-feb   Ouders MR Extra MR-vergadering: onderwijsvernieuwing BB 

wo 6-feb 19.30 - 22.00 uur Ouders OR OR-vergadering 

do 7-feb    

vr 8-feb   Leerlingen Inleveren eindversie PWS 

week 
7 

        

ma 11-feb 12.40 - 16.10 uur Leerlingen 4H, 4V, 5V Duits Proefexamen Goethe 

ma 11-feb 20.00 uur Leerlingen 4H, 5H, 5V, 6V Aanvraag herkansingen gesloten 

di 12-feb 15.20 - 17.00 uur Leerlingen Global Bijeenkomst in A001 

wo 13-feb   Leerlingen onderbouw Rapport 

wo 13-feb   Alle ouders Inschrijven tafeltjesavond open 

wo 13-feb 18.30 - 20.30 uur Leerlingen 3H2 Buffet uitwisseling Polen 

wo 13-feb avond  Ouders MR-vergadering 

do 14-feb 13.30 - 15.10 uur Genodigde leerlingen Blauwtraining 5 

do  14-feb   Leerlingen groep 7/8 Dominicus Xperience: 
Open lesmiddag voor nieuwe leerlingen 

do 14-feb  Alle leerlingen Verkort lesrooster t/m 6e lesuur 

vr 15-feb Vanaf 13.30 uur Alle leerlingen Verkort lesrooster t/m 6e lesuur 

vr 15-feb   Leerlingen bovenbouw Rapport 

zat 16-feb 10.00 - 15.00 uur Leerlingen groep 7/8 Open dag 

 

 

 

 

 

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