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Afsluitende bijeenkomst ouderraad
Op woensdagavond 7 juli heeft de laatste ouderraad vergadering van dit schooljaar plaatsgevonden. Naast de
gebruikelijke agendapunten stonden we ook stil bij het vertrek van een aantal ouders uit de ouderraad. Met
speciale aandacht hebben we Patrick Beusker bedankt voor het voeren van de voorzittersrol de afgelopen
jaren. Onder zijn doortastende leiding hebben we interessante discussies gevoerd die hij effectief wist te
leiden. Patrick sluit een bijzondere periode op het Dominicus College af. Als verbinder van drie ouderraden
naar een gecommitteerde setting heeft hij de overtuiging dat er een stevige basis voor de komende periode
ligt, waar regelmatig input en feedback gevraagd zal worden van ons als ouders. Patrick bedankt ook iedereen
voor de positief getoonde betrokkenheid afgelopen periode en wenst Alexander Vonk, die de hamer van
Patrick overneemt, alvast een goede samenwerking toe met de ouders en schoolleiding.
De ouderraad

3V Berendonck
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Afsluiting schooljaar 3H1
Op maandag 12 juli gaan de leerlingen van 3H1 paintballen en barbecueën ter afsluiting van het schooljaar.
Vervoer
De leerlingen gaan op eigen gelegenheid naar de locaties:
Paintballen:
De Meeuwse Acker 2030, Nijmegen
Barbecue:
Weg door de Berendonck 6, Wijchen
Na de barbecue gaan de leerlingen ook zelfstandig weer naar huis. Het staat de leerlingen vrij om na afloop
langer te blijven, waarbij ze wel gebruik mogen maken van het strandje en het meer, maar niet van de
voorzieningen/ activiteiten van de organisatie ter plekke. De school is alleen verantwoordelijk voor de
leerlingen tot het einde van de activiteit.
Programma
Het programma ziet er als volgt uit:
13.00 uur:
paintball (12.45 uur aanwezig)
17.00 uur:
barbecue (16.45 uur aanwezig)
18.00/18.30 uur: einde programma
Mentor 3H1

Afsluiting schooljaar 3H2 en 3H3
Op dinsdag 13 juli gaan de leerlingen van 3H2 suppen en de leerlingen 3H3 gaan laserquesten. Vervolgens gaan
de twee klassen samen barbecueën ter afsluiting van het schooljaar.
Vervoer
De leerlingen gaan op eigen gelegenheid naar de locaties:
Laserquest:
Ziekerstraat 3, Nijmegen
Suppen en barbecue:
Weg door de Berendonck 6, Wijchen
Na de barbecue gaan de leerlingen ook zelfstandig weer naar huis. Het staat de leerlingen vrij om na afloop
langer te blijven, waarbij ze wel gebruik mogen maken van het strandje en het meer, maar niet van de
voorzieningen/activiteiten van de organisatie ter plekke. De school is alleen verantwoordelijk voor de
leerlingen tot het einde van de activiteit.
Programma
Het programma ziet er als volgt uit:
3H2:
17.00 uur suppen (16.45 uur aanwezig), 18.00 uur barbecue.
3H3:
15.00 uur laserquesten, (14.45 uur aanwezig), 18.00 uur barbecue (17.30 uur aanwezig)
19.00 uur:
einde programma
We vragen de leerlingen om zwemkleding mee te nemen (of (sport)kleding die nat mag worden).
Mentoren 3H2 en 3H3
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Sportdag Monnikskap
Afgelopen vrijdag waren de leerlingen van de Monnikskap overal door de school te vinden. Tijdens deze
sportdag zag je ze 'lopen op een fiets' met racerunning op de parkeerplaatsen, speerwerpen op het sportveld
en tennissen, badmintonnen en rolstoelhockeyen in de gymzaal. Het was bijzonder dat een groot deel van de
sporten door de leerlingen zelf werd gegeven! Of dat geen prestatie is! Het was voor eenieder op zijn/haar
niveau een heerlijke afsluiting van het schooljaar.
Mijke Beijer, docent L.O.
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Coronaprotocol 2020-2021
Op onze website onder: Onze school>corona vindt u een overzicht van de geldende
corona-maatregelen. Dit protocol wordt regelmatig bijgewerkt. Wekelijks vindt u in de
Nieuwslink een directe link naar het protocol.
Menno Bartlema, conrector

Junior coronacollege: vragen over vaccins
Op 12 juli a.s. van 14.30 – 15.30 uur organiseert het College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen (CBG) in samenwerking met de Universiteit van Utrecht en U talent
een online college voor jongeren van 12 – 17 jaar, hun ouders en andere
geïnteresseerden. Tijdens het college worden vragen van scholieren m.b.t. corona & vaccinaties behandeld.
Voor meer informatie zie: https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2021/06/29/junior-coronacollege-vragenover-vaccins.
GGD Gelderland Zuid

Aanmelden voor huiswerkbeleiding
Het huidige schooljaar zit er vrijwel op. Het is nu al mogelijk om uw kind bij
ons aan te melden voor komend schooljaar.
Wilt u uw een kind een sterke start laten maken, dan kunt u hem of haar
nu al aanmelden voor onze huiswerkbegeleiding, bijles, of een van onze andere diensten. Neem in dat geval
vooral contact op via niels.vanwanrooij@hwb.bijlesnetwerk.nl of 06-13057615. Vervolgens kunnen we
vrijblijvend een intakegesprek plannen. Voor meer informatie kunt u ook een kijkje nemen op onze site.
Wij wensen alle leerlingen een fijne, welverdiende vakantie!
Niels van Wanrooij, vestigingscoördinator Bijlesnetwerk
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Deze Nieuwslink wordt ook gepubliceerd op de homepage van onze website www.dominicuscollege.nl
Reacties zijn welkom: postbus@dominicuscollege.nl
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