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Reizen naar Rome en Barcelona
In verband met de situatie in Italië ten aanzien van het coronavirus en de onzekerheid die dit met zich
meebrengt, hebben we helaas de reis naar Rome die gepland stond in mei moeten annuleren. Wij vinden het
natuurlijk erg spijtig dat de reis niet door kan gaan. De organisatoren kijken of het mogelijk is om de reis op een
later moment alsnog te laten plaatsvinden. De reis naar Barcelona in mei gaat vooralsnog gewoon door. Wij
volgen de ontwikkelingen op de voet, mocht de situatie veranderen dan wordt u hierover z.s.m. geïnformeerd.
Menno Bartlema, conrector

Uitwisseling Spanje
Inmiddels is, na uitvoerig overleg, ook besloten om de uitwisseling van de leerlingen uit 3H2 met leerlingen uit
Barcelona te annuleren. Het risico dat een leerling uit het buitenland mogelijk noodgedwongen langer in een
gastgezin moet verblijven vinden wij dermate groot dat wij deze verantwoordelijkheid niet bij de ouders willen
neerleggen. We voelen uiteraard ook dat deze beslissing teleurstelling teweeg brengt, bij zowel leerlingen als
docenten. De begeleidende docenten, de heer Fidder en de heer Mutsaers, kijken in overleg met de Spaanse
collega’s of het mogelijk is om de uitwisseling te verplaatsen.
Nancy van Riet-Bunte, afdelingsleider havo

Mentoruitje
De leerlingen van 5V braken gisteren de week doormidden met een rondje bowlen, een hapje en een drankje
bij Olround.
Ad Hereijgers, mentor 5V
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Ondernemers van Dominicus College zoeken balans tussen
economie en ecologie
Op donderdag 5 maart presenteerden de ondernemers van EcoTalma hun milieuvriendelijke ‘foodbox’ en
‘healthbox’ aan een bomvolle zaal met genodigden. Op het Mondial College Leuvensbroek vond ’s avonds de
aandeelhoudersvergadering plaats, waar enthousiaste 4H- en 5V-leerlingen hun bedrijfsplannen pitchten aan
het publiek dat vervolgens in de gelegenheid werd gesteld om aandelen en producten te kopen.
Na een pakkende pitch verkochten Tristan, Anna, Leanne, Marijn en Adrian (vandaar de bedrijfsnaam Talma)
tientallen van de door henzelf ontwikkelde ecologisch verantwoorde food- en healthboxen. Op professionele
wijze wisten de jonge ondernemers klanten en geïnteresseerde aandeelhouders te woord te staan. Dit
gebeurde op de productmarkt die eerder deze dag met de andere junior ondernemers opgebouwd werd. Aan
het einde van de avond had EcoTalma haar aandelenportefeuille voor 90% verkocht aan overtuigde
investeerders.
Voor meer informatie over producten en aandelen van EcoTalma kunt u terecht op de website
www.ecotalma.nl. Deze activiteit vond plaats binnen het Business and Research College, een
samenwerkingsproject tussen Mondial College, Stedelijk Gymnasium en Dominicus College.
Laurence van Thiel, sectie bedrijfseconomie
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Planning
week 12
ma

16-mrt

di

di

16-3
t/m 233
17-mrt

di

17-mrt

wo

18-mrt

do

19-mrt

do

19-mrt

vr

20-mrt

Leerlingen

Regulier

Uitwisseling 3H2: Barcelona bij ons op
bezoek

Leerlingen

Allen

Verkort lesrooster t/m 8e uur

Leerlingen

Allen

Presentatie PWS havo

Leerlingen

Allen

Verkort lesrooster t/m 8e uur

19.00 - 22.00 uur

Leerlingen

Allen

Presentatie PWS vwo

Avond

Leerlingen

Regulier

3H2: Afsluitend diner uitwisseling
Barcelona

19.00 - 22.00 uur

week 13
ma

23-mrt

di

24-mrt

wo

25-mrt

Avond

Ouders

Regulier

Klankbordgroep onderwijsvernieuwing BB

do

26-mrt

12.15 - 15.00 uur

Leerlingen

MK

Minisymposium

do

26-mrt

do

26-mrt

na 15.00 uur

Leerlingen

MK

Geen lessen

vr

27-mrt

vr

27-mrt

Vanaf 17.00 uur

Leerlingen

Regulier

Inschrijving BB DC-uren periode 4
(tot 30-3: 09.00 uur)

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