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DC Xperience en de Open Dag
Afgelopen week stond in het teken van de werving van nieuwe leerlingen voor het volgende schooljaar.
Donderdag 22 februari, tijdens de DC Xperience, hebben ruim 200 basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 een
diversiteit aan kennismakingslesjes kunnen volgen. Dankzij de digitale intakemodule waren de kinderen
verzekerd van een passend programma. Een aantal enthousiaste docenten heeft de grote groep leerlingen
kennis laten maken met het onderwijs op het Dominicus College. Voor de ouders was dit jaar een apart
programma ingericht, zij mochten dus niet met hun kroost mee het klaslokaal in.
Tijdens de Open Dag afgelopen zaterdag was de gehele school opengesteld voor belangstellende ouders en
leerlingen uit het basisonderwijs. Veel leerlingen en een aantal ouders uit de ouderraden hebben meegeholpen
om deze dag tot een succes te maken. In een goede sfeer konden de gasten een beeld krijgen van alle vakken
en aanvullende activiteiten van de school. Uiteindelijk hebben we de deuren om 5 uur gesloten met 94 nieuwe
aanmeldingen. De komende dagen blijft het spannend, in afwachting van het uiteindelijke totaal aantal nieuwe
aanmeldingen.
Marion Krabbenborg

Tafeltjesavonden
Op dinsdag 6 en woensdag 7 maart staan de tafeltjesavonden gepland. Vanaf vrijdag 2 maart kunt u uw
ingeroosterde afspraken bekijken. Log hiervoor in op het portal van de school:
https://dominicuscollege.zportal.nl en:
1. Ga naar Ouders > Ouderavonden
2. Selecteer eventueel de betreffende avond
3. Het rooster van de gesprekken staat in het overzicht
Paul Wolters
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Uitwisseling Spanje
De leerlingen van 3H2 doen mee aan een uitwisselingsproject met Spanje. Afgelopen week hebben zij
leerlingen uit Barcelona te logeren gehad en onze docenten zorgden voor de Spaanse begeleiders. De week zat
vol met gezellige en leerzame activiteiten. Deels in school en deels erbuiten. Als u Facebook gebruikt, kunt u bij
onze school een dagelijks verslag vinden. Op 4 april gaan onze leerlingen naar Barcelona. Uiteraard kijken wij
ontzettend uit naar deze mooie Spaanse stad!
Emilie Braam-Roulot en Arthur Mutsaers
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