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Afsluiting schoolloopbaan examenleerlingen

Na de meivakantie start voor onze examenleerlingen een belangrijke periode, het centraal schriftelijk examen.
De komende weken staan voor hen dan ook vooral in het teken van de voorbereiding op het examen. Maar
eerst stond vandaag de traditionele “laatste lesdag” op het programma. Het thema van de dag was ‘neon’. Aan
de leerlingen en personeelsleden was gevraagd om in een bepaalde kleur kleding naar school te komen. De
examenleerlingen zelf kwamen in het wit naar school. Gedurende de dag verschenen er echter alsmaar meer
neonkleuren op de witte kleding. Ook werd de traditionele voetbalwedstrijden gespeeld tussen de
examenleerlingen en docenten. Mede door het mooie weer werd het een prachtige dag voor de
examenleerlingen. En fijn dat het weer kon!
Ik wens alle examenleerlingen veel succes met de voorbereidingen op de examens en hoop dat ik hen op 14 juli
allemaal mag feliciteren met het behalen van hun diploma.
Gijs van Wijlen, rector a.i.
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Klas 1 en 2 naar de Efteling
Na alle lockdowns en coronamaatregelen kunnen we eindelijk
weer leuke uitstapjes en excursies organiseren! Voor klas 1 en 2
betekent dit dat we op dinsdag 10 mei naar de Efteling gaan!
De leerlingen worden die dag om 08:45 uur op school verwacht
(we verzamelen aan de voorkant van de school), zodat we tegen
09:15 uur met de bus kunnen vertrekken naar Kaatsheuvel. De
leerlingen kunnen zich daar uitleven in de Vogelrok, de
Droomvlucht of de Vliegende Hollander. Maar ook een bezoek
aan het sprookjesbos mag natuurlijk niet ontbreken. We
hebben met de leerlingen de afspraak gemaakt dat zij in
groepjes door het park lopen en dus niet alleen rond dwalen.
Om 17:30 uur keren we per bus huiswaarts, waar we tegen 18.30/18:45 uur verwachten terug te zijn op school,
als het verkeer meezit. De poort aan de zijkant van de school blijft toegankelijk voor ouders die hun kinderen
met de auto komen ophalen. Via deze poort en het fietspoortje aan de voorkant van de school kunnen ook de
leerlingen met de fiets het terrein verlaten.
Eten zit niet bij het bezoek aan de Efteling inbegrepen. Het is dus verstandig als leerlingen zelf eten of zakgeld
meenemen, om wat te eten te kopen. We hopen er een leuke dag van te maken, we kijken er met zijn allen
enorm naar uit!
Mentoren klas 1 en 2

3G1 naar Trier!

Na een periode van grote beperkingen zijn wij blij een traditie van de school voort te kunnen zetten en de
leerlingen van 3G mee te kunnen nemen op excursie naar Trier. Deze excursie vindt plaats van woensdag
11 t/m vrijdag 13 mei. Trier is met haar Romeinse verleden een interessante en mooie plek om drie jaar
gymnasium onderbouw af te sluiten. Augusta Treverorum, zoals Trier in Romeinse tijd heette, was in de eerste
eeuw na Christus al een bloeiende stad en werd onder keizer Constantijn een van de belangrijkste steden van
het West-Romeinse rijk. De Porta Nigra, diverse thermengebouwen en het amfitheater zijn enkele van de
indrukwekkende overblijfselen uit deze periode. Naast de archeologische resten verkennen we natuurlijk ook
het moderne stadje, oefenen de leerlingen hun Duitse spreekvaardigheid en verkennen we al kanoënd en
klauterend de omgeving. We hebben veel zin om samen weer op pad te gaan!
Mandy van der Velden, docente klassieke talen
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Ameland 3 havo
Van 9 tot 13 mei gaan de 3 havo-klassen op avontuur en pakken we de boot naar Ameland! Tijdens deze week
zullen wij niet stilzitten en hebben wij een aantal spannende activiteiten op de planning staan zoals blokkarten
en powerkiten. Daarnaast gaan we het unieke waddengebied verkennen middels een wadloopactiviteit en
nemen we de robbenboot om met een beetje geluk zeehonden te kunnen spotten. In de avond maken we het
gezellig en verzamelen we rond een kampvuur op het strand. We gaan er een fantastische tijd van maken met
hopelijk mooi weer!
Bouke Deinum, Emilie Braam-Roulot, Tijs Groot-Wesseldijk, Jelmer Fidder, begeleiders

Global Xploration weekend op school

Het weekend van 8 en 9 april stond in het teken van het Global-weekend op
school. Tijdens dit weekend sliepen de leerlingen en docenten op de
Monnikskapafdeling. Het weekend stond in het teken van spel, ontwikkelen en
dans. We zijn aan de slag gegaan in de verschillende crews, waar allerlei
activiteiten werden uitgewerkt voor educatieve doeleinden tijdens de reis. Tussen
deze ontwikkelsessies door was er ruimte om elkaar nog beter te leren kennen.
Er werden spelletjes gespeeld, de dans werd geoefend en
er werden 'over de streep' vragen gesteld. In de avond
kwamen de ouders/verzorgers van de Global-leerlingen. Zij
kregen informatie over de reis, de benodigde vaccinaties
en de uitrusting. De volgende dag hebben de crews hun
opdrachten verder kunnen ontwikkelen, het volkslied
gezongen (Mongolië en Nederland) en een quiz gespeeld
met weetjes over elkaar.
Iedereen is vermoeid maar voldaan naar huis vertrokken!
Team Global Xploration
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Deze Nieuwslink wordt ook gepubliceerd op de homepage van onze website www.dominicuscollege.nl
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