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CJP Cultuurkaart
Alle leerlingen krijgen binnenkort een uitnodiging van CJP om hun gratis CJP
cultuurkaart te activeren. Hiermee krijgen zij korting op (cultureel) uitgaan, zoals
de bioscoop, het theater, musea, maar ook bij het shoppen! Op
https://www.cjp.nl/ vindt u alle mogelijkheden.
Lilian Fluijt, cultuurcoördinator

Roosterzaken
In de loop van vrijdag 15 oktober wordt het toetsrooster voor de eerste toetsweek (week 45) in Zermelo
gepubliceerd. Tegelijk zal in Zermelo het rooster voor de 2e lesperiode (woensdag 17 november t/m dinsdag 18
januari) gepubliceerd worden. Een overzicht van de activiteiten tijdens de activiteitendagen (15 en 16
november) volgt later. In de jaarplanning is terug te vinden welke activiteiten op die dagen ingepland gaan
worden.
Menno Bartlema, conrector

Xplore Mongolië
We zijn erg blij te kunnen
melden dat we dit schooljaar
weer het Global Exploration
project kunnen opstarten.
De bestemming van de reis aan het einde van dit
schooljaar is Mongolië! Op dinsdag 19 oktober
aanstaande zijn de hele dag twee medewerkers van
Global Exploration op school aanwezig. Zij gaan alle
klassen van de bovenbouw langs om leerlingen te
informeren over het project en de reis.
Op 1 november vanaf 19.00 uur vindt er vervolgens een
uitgebreide informatie-avond plaats. U kunt zich
hiervoor, samen met uw zoon/dochter, aanmelden via
onderstaande link:
Aanmelden informatie-avond Global Exploration
Mongolië
Op de informatie-avond volgt nadere informatie over hoe
uw zoon/dochter zich kan aanmelden om deel te nemen het project.
Emilie Braam-Roulot, team Global Exploration
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Webinars voor ouders en studiekiezers HBO of Universiteit

Het komend half jaar geeft Hermien Miltenburg, oudervoorlichter van de Universiteit van Wageningen, samen
met studenten webinars over studiekeuze, studeren, het leenstelsel en een tussenjaar. De webinars zijn
bedoeld voor ouders met een kind in de bovenbouw havo/vwo en de leerlingen zelf zijn natuurlijk ook welkom.
De webinars gaan niet over een bepaalde opleiding of een bepaalde hogeschool of universiteit. Het gaat breed
over een studie kiezen en studeren in het Hoger Onderwijs. De webinars duren van 19.30-20.30 uur . Er is volop
gelegenheid voor het stellen van vragen.
19 oktober 2021 Aanmelden Meer informatie: Studeren is (ook) groeien als mens
17 november 2021 Aanmelden Meer informatie: Je interesses ontdekken
14 december 2021 Aanmelden Studeren met een belemmering
12 januari 2022 Aanmelden
16 februari 2022 Aanmelden
16 maart 2022 Aanmelden
Wilt u vooraf meer weten? Neem dan contact op met: Hermien Miltenburg
Colette Ribbers, decaan

Coronaprotocol 2021-2022
Op onze website onder: Onze school>corona vindt u een overzicht van de geldende coronamaatregelen. Dit protocol wordt regelmatig bijgewerkt. Wekelijks vindt u in de Nieuwslink een
directe link naar het protocol.
Menno Bartlema, conrector
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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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