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Uitreiking Cambridge Certificaten
Op 29 mei 2021 hebben 28 leerlingen deelgenomen aan het
Cambridge C1 Advanced examen en op 11 juni heeft 1 leerling
deelgenomen aan het C2 Proficiency examen. Inmiddels zijn de resultaten binnen en
kunnen we alle leerlingen feliciteren!
Dat is een feestje waard en deze Cambridgekandidaten en hun ouders zijn daarom van
harte uitgenodigd voor de officiële uitreiking van het internationaal erkende Cambridge
certificaat. Dit vindt plaats in de aula van het Dominicus College op donderdag
18 november a.s.
Aanvang: 19.00 uur, inloop vanaf 18.45 uur, einde certificaatceremonie: 20.00 uur.
Ingrid Smit, sectie Engels

‘Gaan Studeren avond’ 2 december en Gala bovenbouw
In verband met de oplopende coronabesmettingen is besloten om het galafeest op 23 december niet door te
laten gaan. We schuiven het gala door naar een later moment in de hoop dat de corona-situatie in de loop van
het schooljaar verbetert. Verder zullen alleen leerlingen (dus geen ouders) worden uitgenodigd voor de ‘Gaan
studeren avond’ op 2 december a.s. Uitgebreidere informatie voor de leerlingen volgt.
Susanne Elgershuizen en Emilie Braam-Roulot, teamcoördinatoren

Global Xploration Mongolië
De aanmeldingen voor Global Xploration
Mongolië zijn binnen. De selectiecommissie is
druk aan het lezen. Binnenkort wordt het
team bekend gemaakt. Spannend!!
Emilie Braam-Roulot, team Global Exploration

Reminder ouderavond profielkeuze
Graag herinneren wij de ouders van leerlingen van klas 3 nogmaals aan de
informatie-avond met betrekking tot de profielkeuze op 25 november a.s.
Ouders van 3 havo-leerlingen worden verwacht van 18.30 – 19.45 uur, ouders van 3 vwo-leerlingen van
20.00 – 21.25 uur. Deze avond is ook bedoeld voor ouders van leerlingen van de Monniskap die toe zijn aan
hun profielkeuze. Zij hebben hiervoor een aparte uitnodiging ontvangen.
Emilie Braam-Roulot en Sjel Jansen, teamcoördinatoren
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Trimbos instituut onderzoek onder ouders
Onze school doet mee aan een landelijk onderzoek naar de gezondheid en het
welbevinden van Nederlandse scholieren uitgevoerd door het Trimbos-instituut. Het
onderzoek gaat vooral over roken, alcohol- en drugsgebruik, maar ook over gamen en het gebruik van sociale
media. Naast onderzoek onder de scholieren zelf, wordt ook een korte vragenlijst afgenomen onder ouders.
Wij hopen van harte dat u hieraan mee wilt doen. In de bijlage vindt u nadere informatie over het onderzoek
en een link waarmee u de online-vragenlijst kunt starten.
Jeannette Buijs, coördinator leerlingbegeleiding

Gymnasiasten naar Trojan Wars
De leerlingen van 4 gymnasium gaan, samen met wat leerlingen van 5-6 vwo Grieks, op 24 november een
mooie uitdaging aan op theatergebied. Ze bezoeken de voorstelling Trojan Wars in de Nijmeegse schouwburg.
De Griekse mythologie komt tot leven in een voorstelling van maar liefst vijf uur lang, inclusief een hapje en
een drankje. We volgen de dan geldende corona-maatregelen. We vragen leerlingen zich bij ons af te melden
bij verkoudheid, zonder negatieve testuitslag. Om toegang te krijgen tot de schouwburg hebben leerlingen een
geldige QR-code nodig.
De voorstelling begint om 17:00 uur. We verzamelen rond 16:30 uur voor de schouwburg aan het Keizer
Karelplein. Leerlingen fietsen vanaf school (docenten vertrekken om 16:15 uur) of nemen voor de school
buslijn 89 die om 15:46 uur en om 16:16 uur naar Centraal Station rijdt (vandaar lopen). Voor de terugreis naar
huis vanaf 22:00 uur nemen we aan dat de leerlingen goede afspraken maken met hun ouders. Het theaterbezoek wordt betaald door de school met cultuurkaartgeld en wordt voorbereid in de lessen. Meer informatie
over de voorstelling vind u op de website van de schouwburg. Wij kijken ernaar uit!
Ad Hereijgers, docent klassieke talen (0612116537)

Schrijversbezoek voor klassen 2V
De schrijfster Mirjam Mous, bekend van jeugdboeken als Fluisterwater, Boy 7 en H@ck: het instituut, is op 15
november te gast op onze school. Zij zal leerlingen 2V vertellen over haar schrijverschap, waarmee zij al op
jonge leeftijd is begonnen, over haar boeken en haar inspiratie daarvoor. Leerlingen krijgen ook de gelegenheid
om Mirjam Mous vragen te stellen. In lessen Nederlands is dit bijzondere schrijversbezoek voorbereid door het
lezen van fragmenten uit werk van Mous. Voor lokalen en tijden zie rooster activiteitenweek.
Annelies van Zomeren, Céline Beijer, Céline Habes, docenten Nederlands 2V

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.
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DOKA
Maandag, dinsdag en woensdag (15 t/m 17
november) wordt het natuurkundelokaal weer
omgetoverd in een donkere kamer waar alle 3ejaarsleerlingen hun eigen zwart-wit foto’s gaan
afdrukken en ontwikkelen op de ouderwetse manier.
Sylvia Hesen-Delmee, docent natuurkunde
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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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