
 

1. 

 

 

 

Vervanging afwezige docenten  
De komende weken zijn een tweetal collega’s om uiteenlopende weken afwezig: Jan Manders (wiskunde) en 

Miny Geerdink (Engels). In beide gevallen is vervanging geregeld en zullen de lessen grotendeels doorgang 

vinden. Hein Moekotte en Claske van Heertum nemen de lessen van Jan Manders over en de lessen van  

Miny Geerdink worden intern opgevangen door Wilbert Smits, Ingrid Smit en Martin Meijers. 

 

Menno Bartlema 

 

Un Goûter festif! 
Dinsdag 8 februari hebben we de Delf-diploma’s feestelijk uitgereikt met een echte Delftaart en een drankje.  

Twaalf leerlingen kregen het diploma voor het examen op A2 niveau (basisgebruiker) in de Franse taal.  

En zes leerlingen mochten B1 (onafhankelijk gebruiker) in ontvangst nemen. We zijn zeer trots op hen allemaal! 

De resultaten waren ruim voldoende tot zeer goed! We zijn blij dat deze leerlingen dit examen hebben 

afgelegd in, zoals dhr. Plantaz in een welkomstwoordje zei: ”een van de mooiste talen die er zijn’’. 

Dit jaar zijn er weer nieuwe kandidaten die in maart en juni A2, B1 en zelfs B2-examens gaan afleggen.  

 

Namens de sectie Frans,  

Anja Koker 
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 2. 

Wijzigingen lesrooster i.v.m. werving  
Wegens de werving zullen er deze week wijzigingen plaatsvinden in het rooster. Op donderdag 22 februari is er 

geen les na het 4e uur i.v.m. de Dominicus Xperience en op vrijdag 23 februari is er een verkort rooster t/m het 

6e uur.  

 

Menno Bartlema  

 

Het Dominicus College kent geen glazen plafond  
Op donderdag 1 februari vond de opbrengstenmiddag van het ondernemerschapsproject Day for Change 

plaats. Al snel bleek dat ook dit jaar de hoge ambitie bij verschillende bedrijven er vanaf spatte. Met name de 

dames wisten met hun juniorondernemingen hoge winsten neer te zetten; het zogenaamde ‘glazen plafond’ 

bestaat niet op het Dominicus College!  

 

In totaal wisten de leerlingen van de klassen 3A1, 3A2, 3G1, 3G2 en de 3e klas van De Monnikskap een winst 

neer te zetten van €2.632,96. Een resultaat van de inspanningen van onze leerlingen waar wij als school zeer 

trots op zijn! De opbrengst wordt dit jaar aangewend voor de microfinanciering van een hectare 

landbouwgrond voor een boer in Cambodja. 

 

Tijdens de opbrengstenmiddag hebben de leerlingen gereflecteerd op hun ondernemerschapskwaliteiten.  

De klassenwinnaars ‘Good Luck’, ‘Joneld Phoneholder’, ‘Dandelion DMA’ en ‘Cards for the World’ zijn op 

passende wijze in het zonnetje gezet (zie foto’s). De winnende bedrijven krijgen de mogelijkheid om deel te 

nemen aan de landelijke Day for Change verkiezing. 

 

Sectie economie en bedrijfseconomie 
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 3. 

Bericht namens familie Sjoerd Burgers  
Beste collega’s, leerlingen en ouders,  

 

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor alle lieve en fijne reacties maar ook voor alle steun tijdens het ziek 

zijn van Sjoerd en na zijn overlijden. Het gaf Sjoerd weer even een ‘’twinkeling’’ in zijn ogen.  

Het heeft ons heel goed gedaan te horen en zien hoe Sjoerd gewaardeerd werd in zijn werk en als persoon en 

hoe hij gemist wordt.  

 

Dankjewel allemaal.  

 

Manon, Jort en Marre  

 

Planning   
Week 8 Datum Tijd Wie Wat 

ma 19-2  15.20 – 17.00 uur Leerlingen  Groepsbijeenkomst deelnemers Global 

Exploration in A001  

 19-2  Hele dag Leerlingen Deadline inschrijving Cambridge English 

FCE/CAE voor 3V en 5V 

 19-2 Vanaf 12.00 uur  Ouders Inschrijving tafeltjesavonden open  

di 20-2 
 

Leerlingen Herkansingen 5H/5V en 6V 

wo 21-2 - 

28-2 

 
Deelnemende leerlingen Uitwisseling Barcelona naar DC 3H 

do 22-2 
 

Allen Lessen van 5e t/m 8e uur vervallen i.v.m. de 

Dominicus Xperience  

 vr 23-2 
 

Allen Verkort lesrooster t/m 6e lesuur i.v.m. de 

voorbereidingen van de Open Dag.  

Week 9         

ma 26 feb   Allen  Lesvrije dag  

di  27 feb 
 

Allen  Lesvrije dag  

 27 feb 09.00 uur Ouders Inschrijving tafeltjesavond gesloten 

 27 feb 18.00 – 20.00 uur Deelnemende leerlingen Diner uitwisseling Barcelona (in aula)  

wo  28 feb 
 

Ouders 4e OR-vergadering  

 28 feb  Ouders 4e MR-vergadering  

 28 feb 

-2 mrt  

 Leerlingen Uitdelen van de rapporten  

vr 2 mrt  Vanaf 16.00 uur Ouders Rooster tafeltjesavond wordt gepubliceerd 

 

 
 


