
 

1. 

 
 
 

 Paarse vrijdag 
Vandaag vieren we Paarse Vrijdag op school. Aan het motto “draag paars 
als het jou niet uitmaakt of iemand nu homo, hetero, lesbo, bi of trans 
is… het gaat om de liefde ❤” is veel gevolg gegeven. Er hangen paarse en 
regenboogvlaggen, haar wordt paars gespoten en ‘tattoos’ worden gezet. 
Een pamflet met handtekeningen zal aan de rector worden aangeboden. 

Ook docenten laten vandaag hun paarse kant zien. Namens de GSA danken we iedereen hartelijk voor hun 
uitingen. We voelen ons gezien en gesteund. Fijn om op school te mogen zijn wie je bent. 
  
Namens de Gay Straight Alliance: Jeannette Buijs, ondersteuningscoördinator en Elke Jacobs, docent biologie. 
Leerlingen in de GSA; Alec Wammes, Roos Godschalk, Noah Veenman, Preaben van Voorst, Amy Mollen, Kai 
Walboomers, Nora Godschalk, Lou Vaessen, Ruben van Gelder, Jasmijn Kootkar, Fleur Willems, Anna Smits, 
Anne Ordelmans. 
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 2. 

Kerstactiviteiten leeringen 
Vrijdagochtend 24 december staat voor de leerlingen geheel in het teken van kerst. Er zijn die dag geen lessen. 
De leerlingen mogen zich vermaken met spelletjes, quizen en/of een brunch of lunch in kerstsfeer.  
 
Klas 1 
De leerlingen van klas 1 verzamelen zich om 09.00 uur op school voor een kerstontbijt en een activiteit. De 
ochtend duurt tot circa 11.00 uur.  
 
Klas 2 
De leerlingen van klas 2 doen mee aan een sponsorloop voor Global Exploration. Wellicht heeft uw 
zoon/dochter u al gevraagd om te sponsoren?! De planning van de sponsorloop is als volgt: 
 
2H1:  09.05 – 09.45 uur  
2H2:  09.30 – 10.10 uur  
2G1: 09.55 – 10.35 uur  
2A1: 10.20 – 11.00 uur   
2A2: 10.45 – 11.25 uur 
  
Aansluitend aan de sponsorloop hebben de leerlingen 
samen met hun mentor een kerstbrunch. 
 
Klas 3 
De leerlingen van klas 3 hebben van 10.00 tot 12.00 uur 
een kerstbrunch en activiteit met lootjes of spelletjes.  
  
Bovenbouw 
De leerlingen van de bovenbouw gaan quizen! In een 
aantal leerjaren wordt dit gecombineerd met een brunch 
of lunch.  
 
4 havo: 11.00 – 13.00 uur  brunch en pubquiz 
4 vwo: 10.00 – 12.00 uur pubquiz  
5 havo: 12.00 - 14.00 uur  pubquiz en lunch  
5 vwo: 09.00-11.00 uur  kerstquiz  
6 vwo: 09.00-11.00 uur  kerstquiz  
 
Monnikskap 
De leerlingen van de Monnikskap worden van 10.00 tot 
12.00 uur op school verwacht voor een pubquiz. 
 
Teamcoördinatoren 
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 3. 

Bericht van de ouderraad 
De ouderraad is trots op de leerlingen! Ook zij hebben hun grote betrokkenheid bij onze mooie school laten 
zien tijdens de sit-in. Met onze aanwezigheid bij de ingang van de school, hebben wij samen met andere ouders 
onze steun aan de kinderen betuigd. Wij betreuren het dat bij het gesprek van de leerlingen met het College 
van Bestuur, niet het voltallige bestuur aanwezig was. We vinden het positief dat het bestuur van @VOcampus 
met hun recente brief de communicatie richting de ouders is gestart.  
 
Als ouderraad blijven we jullie en onze zorgen delen met de interim-directie omtrent de kwaliteit en 
continuïteit van het onderwijs. Deze week hebben wij contact gehad met de interim directie over de 
hoeveelheid lessen die uitvallen. De interim directie is op de hoogte van de lesuitval en is bezig met het zoeken 
van vervanger(s). Corona heeft helaas de afgelopen weken flink toegeslagen op het Dominicus College 
waardoor docenten zijn uitgevallen. In een aantal andere gevallen moesten docent in quarantaine 
. 
Afgelopen week heeft de MR een advies uitgebracht inzake de beoogde sluiting van het Dominicus College per 
augustus 2024. Als Ouderraad volgen wij de berichtgeving omtrent de besluitvorming aangaande de toekomst 
van de school op de voet. Zodra er een besluit is genomen, ongeacht welk besluit, zullen wij als ouderraad in 
gesprek gaan met het MT om te bespreken hoe ze de kwaliteit en continuïteit kunnen blijven waarborgen. 
Kortom we blijven de vinger aan de pols houden.  
 
Voor vragen of opmerkingen blijven wij bereikbaar via ouderraad@dominicuscollege.nl 
 
De ouderraad 
 

Inschrijving tafeltjesavonden 13 en 15 december 
De inschrijving voor de tafeltjesavonden op 13 en 15 december 2021 is inmiddels gesloten. Op vrijdagmiddag  
 9 december wordt het rooster gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u in Zermelo zien op welke dag en tijdstip 
u bent ingedeeld.  De betreffende docent stuurt u te zijner tijd een uitnodiging voor het online gesprek via het 
Teams-account van uw zoon/dochter. Bent u vergeten een gesprek in te plannen neem dan contact op met de 
betreffende docent. 
 
Paul Wolters, applicatiebeheerder 
 

Afgelast: VHON 4H/5V 
De VHON, Voorlichtingsavond Hoger Onderwijs Nijmegen, 
georganiseerd door alle scholen voortgezet onderwijs van 
Nijmegen e.o. die gepland stond op 27 januari a.s. is afgelast in 
verband met coronamaatregelen. In de loop van het schooljaar 
wordt gekeken of het mogelijk is om de avond opnieuw in te 
plannen.  
 
Colette Ribbers, decaan 

 

mailto:ouderraad@dominicuscollege.nl
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 4. 

Coronaprotocol 2021-2022 
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. 
 
Gijs van Wijlen, rector 

 

Jaarplanner 

week 50      

ma 13-dec Vanaf 18.30 uur Ouders Allen Tafeltjesavond 1 

di  14-dec  

   wo 15-dec Vanaf 18.30 uur Ouders Allen Tafeltjesavond 2 

wo 15-dec  Leerlingen Allen 5H/6V Inleveren PWS conceptversie 
(30%) 

do 16-dec 15.20 tot 17.00 uur Leerlingen Regulier Bijeenkomst Global Mongolië 

vr 17-dec     

week 51   Leerlingen  Allen 5H/6V Uitgebreide 
begeleidingsafspraak PWS 

ma 20-dec     

di 21-dec 08:30 - 10:10 uur Leerlingen Regulier 3H1 taaldorp Duits 

di 21-dec 10.30 - 12.10 uur Leerlingen Regulier 3H2 taaldorp Duits 

wo 22-dec 08.30 -  10.10 uur Leerlingen Regulier 3A1 taaldorp Duits 

wo 22-dec 10.30 - 12.10 uur Leerlingen Regulier 3A2 taaldorp Duits 

wo 22-dec 12.40 - 14.20 uur Leerlingen Regulier 3G1 taaldorp Duits 

do 23-dec     

vr 24-dec ochtend Leerlingen Regulier/MK Kerstactiviteiten  

 
 
 
 
 
 

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

https://www.dominicuscollege.nl/bestanden/211202_Coronaprotocol_2021_-_2022nw.pdf
http://www.dominicuscollege.nl/
mailto:postbus@dominicuscollege.nl

