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W4Kangoeroewedstijd 
Vandaag, donderdag 17 maart, hebben we met 53 leerlingen meegedaan aan de W4Kangoeroewedstrijd. Een 
wiskunde wedstrijd van 75 minuten die over de hele wereld wordt gehouden. En dit jaar voor het eerst 
helemaal digitaal. 
 
De deelnemers kwamen uit alle leerjaren en afdelingen van het Dominicus College en voor iedereen, ongeacht 
de uitslag, is er in mei een prijs. Deze wedstrijd zorgt altijd weer voor verassingen bij de leerlingen. Leerlingen 
die zichzelf niet sterk in wiskunde vinden ontdekken dat ze dit toch eigenlijk prima te kunnen. En de leerling die 
normaal een kei is in wiskunde wil bij deze wedstrijd nog wel eens flink moeten zweten om de antwoorden te 
vinden. Het blijft mooi om deze verassingen te mogen ontdekken. 
 
Eind mei is de verwachting dat de resultaten bekend zijn maar ook de prijzen aangekomen zijn op school. Deze 
zullen dan per klas of centraal worden uitgedeeld. Voor de hoogste score per afdeling zijn er extra prijzen uit te 
delen. En als blijkt dat een leerling het ook landelijk erg goed heeft gedaan zal hij/zij uitgenodigd worden voor 
de volgende ronde. 
 
Vol spanning en goede hoop wachten we nu de resultaten af. 
 
Daphne te Kiefte, docent wiskunde 
 
 
 

 
 
 

Inkomensondersteunende regelingen per gemeente 
In Nijmegen groeien circa 4400 kinderen en jongeren op in armoede. Ongeacht 
de financiële situatie van de ouders wil de gemeente Nijmegen dat zij mee 
kunnen blijven doen en niet de dupe worden van armoede. Daarom richt zij 

zich komende jaren specifiek op het aanpakken van de gevolgen van armoede onder kinderen en jongeren. 
 
Ouders die leven in armoede vinden het vaak moeilijk vinden om hulp te vragen. Hierdoor maken ze niet altijd 
gebruik van de vele inkomensondersteunende regelingen die landelijk, maar ook lokaal worden geboden. 
Samen met alle gemeenten uit het Rijk van Nijmegen maakten we daarom een overzicht van de verschillende 
hulp en ondersteuning die er per gemeente wordt geboden. Door overzicht te bieden van de mogelijkheden 
die er voor jongeren zijn, hopen wij het gebruik van de regelingen te vergroten en daarmee de gevolgen van 
armoede onder jongeren te verzachten. 
 
In bijgaande flyer vindt u een link naar het aanbod in uw gemeente. 
 
Gemeente Nijmegen 
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Toetsweek Opvangklas 
Van maandag 28 maart t/m vrijdag 1 april (met uitloop t/m dinsdag 5 april) vindt de 
tweede toetsweek van dit schooljaar plaats. Vanuit Bijlesnetwerk bieden wij daarom 
weer de Toetsweek Opvangklas aan. 

 
De Toetsweek Opvangklas 
In de Toetsweek Opvangklas kunnen leerlingen zich in een rustige omgeving voorbereiden op hun toetsen 
onder toezicht van onze begeleiders. We helpen leerlingen met het plannen en aanpakken van hun leerwerk en 
we overhoren hen. Op deze manier hebben de leerlingen al een flink aandeel van hun leerwerk op school 
gedaan, waardoor zij een goede basis leggen om de toetsweek goed door te komen. 
 
De data en openingstijden van de Toetsweek Opvangklas zijn als volgt: 

- donderdag 24 maart  14:30 uur – 18:00 uur 
- vrijdag 25 maart   14:30 uur – 18:00 uur 
- maandag 28 maart  12:00 uur – 17:00 uur 
- dinsdag 29 maart  12:00 uur – 17:00 uur 
- woensdag 30 maart  12:00 uur – 17:00 uur 
- donderdag 31 maart  12:00 uur – 17:00 uur 
- vrijdag 1 april   12:00 uur – 17:00 uur 
- (maandag 4 april   12:00 uur – 17:00 uur) 

 
Kosten 
Voor de Toetsweek Opvangklas betaalt u € 95,00. In overleg is het mogelijk om een kleiner aantal dagen aan te 
sluiten. 
 
Aanmelden 
Als uw kind graag gebruik wil maken van de Toetsweek Opvangklas, kunt u hem of haar per mail aanmelden via 
dominicuscollege@hwb.bijlesnetwerk.nl. Aanmelden kan tot en met uiterlijk dinsdag 22 maart. Vermeld hierbij 
graag de volgende gegevens: uw naam, adres, telefoonnummer, de naam van uw kind, zijn of haar leerjaar, 
niveau en klas. Ik neem telefonisch contact met u op om de aanmelding verder af te stemmen. 
 
Niels van Wanrooij, vestigingscoördinator Bijlesnetwerk  
 

Jaarplanner 
week 12 

     

ma 21-mrt 19.00 - 22.00 uur Leerlingen en ouders Allen Presenteren PWS VWO 

di 22-mrt 19.00 - 22.00 uur Leerlingen en ouders Allen Presenteren PWS HAVO 

di 22-mrt 
 

Alle leerlingen Allen Verkort lesrooster 

wo 23-mrt 19.00 uur Onderbouw  ouders Allen Informatiebijeenkomst 

do 24-mrt 20.00 uur Bovenbouw ouders Allen Informatiebijeenkomst 
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 3. 

vr 25-mrt 
    

week 13 
     

ma 28-mrt 
   

Toetsweek 

di 29-mrt 
   

Toetsweek 

wo 30-mrt 
   

Toetsweek 

do 31-mrt 
   

Toetsweek 

vr 1-apr 
   

Toetsweek 

vr 1-apr 
 

Leerlingen Regulier Deadline LOB Portfolio 5H/6V 

zo 3-apr Middag Leerlingen Allen Soundcheck Xpressions 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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