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Klimaatmars in Den Haag
Afgelopen donderdag was de Youth for Climate March in Den Haag. Ook leerlingen van onze school waren
hierbij en niet zonder moeite. De treinen zaten overvol en overstappen in Utrecht Centraal was een
gekkenhuis. Veel jongeren moesten lang wachten voordat ze een trein richting de mars konden nemen.
Eenmaal aangekomen op Den Haag Centraal, begonnen massa’s scholieren richting het Malieveld te lopen,
waar de mars begon. De route kwam ook langs het Binnenhof, waar iedereen in volle borst aan het
schreeuwen was: “CO2 weg ermee!”. Er hing een gezellig sfeertje en met zelfgemaakte borden, spandoeken en
petjes zag het er ook heel feestelijk uit. Op deze manier wilden jongeren aandacht vragen voor het klimaat en
dat was met een opkomst tussen de tien- en vijftienduizend scholieren geslaagd. Nu hopen dat de regering er
nog iets mee gaat doen, want zoals op veel borden stond: “There is no planet B”.
Joanne Castillo Guerra 6 vwo
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DELF examens
De afgelopen twee weken hebben alle 3e klassen kennisgemaakt met het Delf-examen A2 in de lessen Frans. In
de 5e klassen is er ook voorlichting gegeven over Delf. Vanaf nu kunnen leerlingen die interesse hebben om
mee te doen met dit examen zich opgeven bij hun docent voor 4 extra lessen. Tijdens deze lessen oefenen we
de verschillende examenonderdelen. Het lesuur is op maandagmiddag. De mondelinge examens zijn zaterdag
8 juni (5e klassen) en 15 juni (3e klassen), de andere onderdelen worden op een woensdagochtend op school
afgenomen. Aan dit examen zijn kosten verbonden.
De sectie Frans

Thema-avond gameverslaving
We kijken terug op een heel leerzame en gezellige ouderavond over game- en social media verslaving op
5 februari jl. Laurens Veltman nam ons mee in zijn persoonlijke verhaal, het puberbrein in het algemeen en de
oplossing die wel wat tijd en volharding van ouders vraagt. Hij beloofde ons een hand-out te zullen sturen. Die
vindt u bijgaand bij deze Nieuwslink. Op school hebben een tiental mentoren en vier klassen leerlingen een
workshop gevolgd bij Laurens. We onderzoeken of daar op korte termijn nog een vervolg op zal komen.
Jeannette Buijs

Jaarplanning 2019-2020
In de bijlage de globale jaarplanning voor 2019 - 2020 met daarin opgenomen het vakantierooster. Omdat het
CE in 2020 al op 7 mei begint, is er in komend schooljaar geen mogelijkheid om conform de basisscholen twee
weken meivakantie in te plannen. Met de hier aangegeven planning van de meivakantie volgen we de afspraak
die gemaakt is met de andere scholen van de Alliantie. In de jaarplanning worden nog 2 lesvrije dagen
toegevoegd voor de rapportvergaderingen.
Menno Bartlema, conrector
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Uitwisselingen 3 havo
De afgelopen weken stonden voor de meeste leerlingen van 3 havo in het teken van de uitwisselingen. Zo
ontvingen de leerlingen van 3H1 hun Franse leeftijdsgenoten uit Darnétal, gingen de leerlingen van 3H3 op
bezoek bij hun Spaanse uitwisselingspartners in Barcelona en brachten de leerlingen uit Bydgoszcz een
tegenbezoek aan 3H2.
Bezoeken die in het teken van kennismaking met
elkaars cultuur, schoolleven en families stonden. De
Franse en Poolse leerlingen werden meegenomen,
Nijmegen en Nederland in, hebben lessen op school
gevolgd, bonden de schaatsen onder en zijn ontvangen
op het Stadshuis. Ze hebben op school genoten van
gerechten, door leerlingen en ouders gemaakt. Samen
met alle families hebben we een hele mooie avond op
school gehad.
De leerlingen in Barcelona hebben niet alleen genoten
van het mooie weer en een prachtige stad maar hebben
ook een goede indruk gekregen van het Spaanse leven
van hun leeftijdsgenoten. We kijken met voldoening
terug op de vele mooie ervaringen die zijn opgedaan.
Namens de organiserende docenten en mentoren,
Nancy van Riet- Bunte, afdelingsleider havo

Sportieve havo leerlingen bij internationaal Bandy toernooi
Dennis Vooren (Klas 2H2) en Tristan Sprij (2H1) zijn door de Nederlandse Bandy Bond gevraagd om namens
Nederland deel te nemen aan een internationaal Bandy toernooi. Van 25 tot en met 27 januari 2019 waren zij
in Rättvik (Zweden).
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Hieronder een korte terugblik:
De eerste wedstrijd verliep volgens de jongens prima, met een mooie overwinning. Er zaten wat lastige
tegenstanders tussen bij de daaropvolgende wedstrijden maar al met al hebben ze toch maar even de
kwartfinales bereikt! Helaas werden ze hier met 3-4 uitgeschakeld maar er zijn door onze havo talenten samen
maar liefst 4 goals gescoord!
Voor onze leerlingen een mooie ervaring en wij zijn trots op het door hen behaalde resultaat.
Nancy van Riet-Bunte, afdelingsleider havo
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Planning
Dag

Datum Tijd

Wie

Wat

vr

15-feb

Alle Leerlingen

vr

15-feb

zat

16-feb 10.00 - 15.00 uur

Leerlingen
bovenbouw
Leerlingen groep 7
en 8

Verkort lesrooster t/m
6e uur
Rapporten
Open dag

week 8
ma

di

18-feb 10.30 - 11.20 uur:
5V1+5V2
11.20 - 12.10 uur:
5V3+5V4
19-feb

di

19-feb

wo

20-feb

wo

20-feb 19.30 - 22.00 uur

do

21-feb

vr

22-feb

Leerlingen

Studium Generale

Leerlingen
4H/5H/5V/6V
Alle ouders

Herkansingen

Leerlingen
4H, 5H, 5V, 6V
Ouders OR
Alle ouders

Inschrijving
tafeltjesavond gesloten
Uitloop herkansingen
OR-vergadering
Rooster tafeltjesavonden
gepubliceerd
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week 9
ma

25-feb hele dag

Alle leerlingen

di

26-feb 18.30 - 21.30 uur

Alle ouders

Lesvrij i.v.m.
rapportvergaderingen
Tafeltjesavond 1

wo

27-feb 18.30 - 21.30 uur

Alle ouders

Tafeltjesavond 2

do

28-feb

Leerlingen / ouders
3G

Toneelvoorstelling
Lessen 3G vervallen

vr

1-mrt

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