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Masterclass Romeinse fresco's
Op dinsdag 26 november van 09.00 – 16.00 uur hebben de leerlingen van 2 gymnasium hun eerste Masterclass
van dit schooljaar. Deze dag staat in het teken van Romeinse fresco’s. Na een inhoudelijke introductie door de
expert uit onze gelederen, Mandy van der Velden, gaan de leerlingen zelf aan het werk. Ze ontwerpen eerst in
groepjes op klein formaat fresco’s en ‘verkopen’ deze ontwerpen aan hun klasgenoten. Uit alle ontwerpfresco’s
wordt een definitief ontwerp ‘aangeschaft’. Hierna gaan de leerlingen aan de slag met het schilderen van delen
van het ‘gekochte’ ontwerp op kleine panelen. Alle panelen bij elkaar vormen aan het eind van de dag één
eindproduct dat in een van onze lokalen een ereplaats krijgt.
Het advies aan de leerlingen van 2 gymnasium is om op deze dag oude kleren aan te trekken. Het kan zijn dat
ze door verf een tikkeltje vuil worden! Een oud shirt of schort meenemen kan natuurlijk ook.
Harriët Dierx, docent klassieke talen

Overzicht handelingsgerichte adviezen
Deze week krijgen de leerlingen in de bovenbouw havo en vwo een overzicht op papier mee van de
handelingsadviezen. Vakdocenten hebben naar aanleiding van de behaalde resultaten of de werkhouding hun
leerlingen een advies gegeven. Het overzicht van de adviezen is een mooie aanleiding om met uw kind in
gesprek te gaan over school.
Nancy van Riet-Bunte, afdelingsleider havo
Mark van der Meijden, coördinator bovenbouw vwo

Galafeest bovenbouw
Op diverse oproepen om mee te helpen met de organisatie van het galafeest op donderdag 19 december is van
leerlingen uit de bovenbouw te weinig reactie gekomen. Het MT heeft daarom eerder deze week helaas
moeten besluiten om het gala niet door te laten gaan. Diverse leerlingen en collega’s hebben zich naar
aanleiding van dit besluit gemeld om mee te helpen alsnog een galafeest te organiseren. Naar alle
waarschijnlijkheid zal dit betekenen dat er gelukkig later in dit schooljaar alsnog een gala gaat plaatsvinden.
Namens het managementteam, Menno Bartlema, conrector

Uitwisseling Polen 3H1
Aanstaande zondag vertrekt klas 3H1 naar Polen. Wij vliegen op Gdansk, waar wij een dag zullen doorbrengen
en in de avond zullen de leerlingen hun intrek bij de gastgezinnen nemen. Voor de rest van de week staat een
mooi programma klaar, met onder andere een bezoek aan de burgemeester en het oplossen van een
escaperoom. Het belooft een gezellige week met winterse temperaturen te worden! Volg onze belevenissen op
Facebook.
Emilie Roulot en Tijs Groot Wesseldijk
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Tiny Forest
Het Dominicus College is met begeleiding van de Bastei bezig om een duurzame school te
worden, middels het programma Eco-Schools. Leerlingen van het Eco-Team hebben
gisteren aan de Energieweg het eerste Tiny Forest van Nijmegen aangepland. Een Tiny
Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Zo’n bos is een
prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Er is een buitenlokaal
waar kinderen leren over de Nederlandse natuur en buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten op een prettige
en gezonde plek. Een minibos in de buurt zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer
biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. Het beheer
komt in handen van de buurt te liggen en de groei gaat worden
gevolgd met behulp van een Growapp. Er zijn al volop ideeën om
kleinschalige buurtactiviteiten te organiseren in het buitenlokaal
zoals een plantenruil en haiku’s schrijven.
Eco-Team

Schoolfoto’s
Onlangs is een portret- en/of groepsfoto van uw zoon/dochter gemaakt door onze schoolfotograaf. Die foto’s
kunnen worden (bij-)besteld. Daarvoor is een brief aan uw zoon/dochter meegegeven waarin staat hoe dat te
doen. Mocht u die brief niet hebben ontvangen dan kunt u een e-mailberichtje sturen naar:
schoolfotograaf@kpnmail.nl U ontvangt dan als antwoord een e-mailbericht direct van de fotograaf waarin u
de procedure en de inlogcode voor het bestellen wordt meegedeeld. De foto’s worden o.a. gebruikt voor het
aanmaken van een leerlingenpas. Die pas wordt via de school
verstrekt.
Paul Wolters, contactpersoon schoolgraaf
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Dag van de Franse taal
Donderdag 14 november was het de Dag van de Franse Taal. Deze vrij nieuwe traditie wordt in het hele land
gevierd met tal van activiteiten. Wij kozen ervoor onze leerlingen uit klas 4 en 5 te trakteren op een heuse
Franse film - voor sommige leerlingen de eerste Franse film ooit.
In het van oorsprong Franse Pathé hebben we - als enige school in Nijmegen - met ruim 80 leerlingen uit klas 4
en 5 "Bon Dieu 2" gekeken, een film die pas recentelijk in Frankrijk in de bioscopen uitkwam. Het was een
gezellige, geslaagde middag, die - als het aan ons ligt - het begin is van een mooie jaarlijkse traditie.
Sectie Frans

De Sjoerd Burgers wisselbeker
In 2018 is onze collega, gymdocent Sjoerd Burgers overleden, we missen hem erg. We voelen behoefte om
hem jaarlijks op een vrolijke, sportieve manier te herdenken. Daarom hebben we besloten de Sjoerd Burgers
wisselbeker in te stellen. Het is de bedoeling dat deze prijs jaarlijks wordt
uitgereikt aan de winnende ploeg van de voetbalwedstrijd tussen
docenten en leerlingen die traditioneel op de Laatste Lesdag plaatsvindt.
Dit jaar is dat op 23 april.
Lex Plantaz, afdelingsleider vwo
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Excursie Den Haag 4V
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Planning
week 48
zo-za

Leerlingen

Regulier

3H1: uitwisseling naar Polen

ma

24 - 30
nov.
25-nov

di

26-nov

Leerlingen

Allen

di

26-nov

Leerlingen

Regulier

Herkansingen 5H/6V (lessen
vervallen)
Masterclass 2G: Fresco's

di

26-nov

Ouders

Allen

Inschrijving tafeltjesavond gesloten

di

26-nov

Leerlingen

Regulier

Rapporten onderbouw

wo

27-nov

10.00-12.00 uur

Leerlingen

Regulier

wo

27-nov

Avond

Leerlingen

Allen

5H: Lezen met de sterren (2e t/m 4e
lesuur vervallen)
'Gaan studeren avond'

do

28-nov

1e t/m 4e uur

Leerlingen

Regulier

Profielkeuzeproject 3A1 en 3A2

do

28-nov

1e uur

Leerlingen

Regulier

Profielkeuzeproject 3G1 + 3G2

do

28-nov

5e t/m 7e uur

Leerlingen

Regulier

Profielkeuzeproject 3G1 + 3G2

vr

29-nov

Ouders

Allen

Publicatie rooster tafeltjesavonden

vr

29-nov

Docenten

Allen

Cijfers herkansingen 6V/5H in
Magister

Leerlingen

Allen

Hele dag

voor 09.00 uur

week 49
ma

2-dec

ma

2-dec

18.30 - 21.30 uur

Ouders

Allen

Geen lessen i.v.m. ontwikkeldag
personeel
Tafeltjesavond

di

3-dec

18.30 - 21.30 uur

Ouders

Allen

Tafeltjesavond

wo

4-dec

do

5-dec

vr

6-dec

Leerlingen

Allen

5H/6V: Inleveren conceptversie PWS

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

5.

