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Teamcoördinatoren geslaagd
Gisteren hebben we tijdens een feestelijke diploma-uitreiking stilgestaan bij het feit dat twee van onze
teamcoördinatoren, Emilie Braam-Roulot en Kathelijne Wentink het leiderschapsprogramma voor
afdelingsleiders/teamleiders succesvol hebben doorlopen. Graag maak ik van deze gelegeheid gebruik om hen
nogmaals van harte te feliciteren!
Gijs van Wijlen, rector a.i.

Symposium nieuwbouw De Monnikskap
Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen en collega’s van de Monnikskap een symposium gehad over de
nieuwbouw bij het Kandinsky College. Samen met architect, Jaap van Es, gingen de leerlingen aan de slag met
de voorlopige schetsen. De leerlingen hebben hun ideeën, tips en aanpassingen verwerkt op de tekeningen van
de architect. Ze hebben per groepje een ruimte onder de loep genomen en vanuit verschillende rollen gekeken.
Vervolgens zijn ze aan de slag gegaan met het maken van een moodboard. Welke kleuren zijn passend en hoe
kunnen we onze nieuwe school inrichten en vormgeven. De architect ging naar huis met veel input en een flink
aantal ideeën die meegenomen worden in het verdere proces. Het was erg leuk om te zien hoe betrokken de
leerlingen waren en hoeveel input ze hebben geleverd. Met dank ook aan de architect, zo krijgen de leerlingen
ook meteen een kijkje in zijn werkveld’.
We proberen iedereen zo goed mogelijk mee te nemen in dit proces richting nieuwbouw. Dit symposium is een
eerste stap. Maandag 11 juli is er een bijeenkomst met de architect en de ouderraad en we verwachten begin
volgend schooljaar een presentatie te kunnen geven aan alle ouders en leerlingen van het eerste ontwerp.
We houden jullie op de hoogte!
Kathelijne Wentink, teamcoördinator De Monnikskap
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Laatste rapport
Volgende week ontvangen alle leerlingen hun eindrapport. De leerlingen van de onderbouw krijgen dit rapport
overhandigd door hun mentor. De mentor heeft hiervoor een afspraak gemaakt met de leerlingen. Voor
sommige klassen zal dit vrijdagochtend zijn, maar sommigen mentoren zien hun groep eerder in de week.
De leerlingen van de bovenbouw ontvangen hun rapport per post of per mail. Nader bericht hierover volgt.
De teamcoördinatoren

Bezoek Margje Woodrow
Afgelopen maandag bracht Margje Woodrow, schrijfster van spannende jeugdthrillers, een bezoek aan onze
school. Ze vertelde over haar werk als schrijfster aan eerste- en tweedejaars leerlingen. Volgens Margje begint
elk boek met een idee. Zo vertelde ze hoe haar eigen middelbare schooltijd en de avonturen die ze toen
beleefde, haar hebben geïnspireerd om te gebruiken in haar boeken. Zoals een uit de hand gelopen verboden
feestje dat de inspiratie vormt voor het boek Kater en het spel ‘Waarheid of Durf’ voor het boek Verwoest.
Maar ook gebeurtenissen van nu blijven haar inspireren. Dit komt mede door haar achttienjarige zoon, Mick,
die coauteur is van haar boeken. Hij schrijft samen met Margje de boeken. Mick is een hele fijne coauteur,
volgens Margje, omdat hij kan schrijven vanuit
het jongensperspectief en nog dicht bij de
belevingswereld van de puber staat. Zo gaf een
racistisch incident in zijn voetbalteam de
inspiratie voor het boek Fake Tip. De leerlingen
werden heel erg geraakt door dit verhaal en er
kwamen veel vragen voor Margje. Knap was het,
hoe Margje bij iedere groep weer een ander
thema en boek onder de aandacht wist te
brengen. De leerlingen vonden het bezoek erg
inspirerend en konden volop vragen stellen. De
leerlingen met de meest originele vragen kregen
haar nieuwste boek Shame on you cadeau.
Meer weten over de boeken van Margje? Ga
naar www.margjewoodrow.nl
Julia Tamakloe, docent Nederlands

Dungeons and Dragons
Op maandag 4 juli hebben maar liefst 20 leerlingen van de Monnikskap kennisgemaakt met het spel Dungeons
and Dragons. Onder begeleiding van vijf fantastische en mega enthousiaste DM’s (Dungeon Masters oftewel
spelleiders), hebben ze samen een spannend avontuur beleefd. De leerlingen konden hun creativiteit en
fantasie de vrije loop laten gaan. Bij de ene groep werd een heel geavanceerd plan bedacht om een
kwaadaardige tovenaar te verassen en zo uit te schakelen, terwijl een andere groep juist op volle kracht
meteen de aanval in ging. De leerlingen waren ontzettend enthousiast en willen graag vaker dit spel spelen
(wie weet worden er zelfs één of meerdere clubjes opgericht?). Kortom: een zeer geslaagde dag!
Gwen van der Duin, team De Monnikskap
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Paspoorten en identiteitsbewijzen Barcelonareis
Een aantal leerlingen heeft een kopie van een paspoort of identiteitsbewijs ingeleverd dat nu verlopen is. In dat
geval hebben we de leerling een mail gestuurd. Het is belangrijk dat alle leerlingen uiterlijk volgende week
vrijdag (15 juli) een kopie van een geldig paspoort of identiteitsbewijs hebben ingeleverd.
Virgil Tromp, namens de organisatoren van de Barcelonareis

Workshop ‘greenscreen’ klas 1 MK
Afgelopen maandag bezocht de 1e klas van de Monnikskap het filmhuis Lux voor een workshop 'greenscreen'.
Na een introductie over verschillende shots en hoe een greenscreen precies werkt, mochten ze in drie rondes
aan de slag met de groene schermen en de groene pakken. Vooral de groene pakken waren in trek! Het thema
was Harry Potter. In een van de opstellingen konden de leerlingen op een bezem vliegen door een zelf gekozen
achtergrond. Of ze konden zichzelf laten verdwijnen of klonen. Vanuit scenes uit Harry Potter was het mogelijk
deel te nemen aan een uitgekozen scene: je kon praten met Harry op Zweinstein, of meedoen aan The First
Flying Lesson. Na de opnames en het editen, bekeken we de eindresultaten in de bioscoopzaal. Dit was een
superleuke ervaring en mooie afsluiting van één jaar Nieuwe Media lessen. Met dank aan Juan Rooijakkers van
de Lux, die ook in de laatste 3 maanden bij de lessen op school geassisteerd heeft.
Mirjam Jentjens, docent nieuwe media
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Lopen voor uitzicht!

Een van onze leerlingen gaat in de eerste week van de
e
schoolvakantie een bijzondere uitdaging aan. 2 klasser Wikke
neemt deel aan de Nijmeegse Vierdaagse om geld in te zamelen
voor het oogfonds. Dit geld is bestemd voor onderzoek naar de
zeldzame ziekte van Leber, een ziekte die Wikke zelf een aantal jaar
geleden gekregen heeft en die hem in korte tijd zeer slechtziend
heeft gemaakt.
Wikke laat ook nu weer zien dat hij geen uitdaging uit de weg gaat!
Meer informatie over de sponsorloop en over ‘Team Wikke’ kunt u
lezen via https://kominactie.oogfonds.nl/team/team-wikke.
Wij wensen Wikke en zijn team heel veel succes en wandelplezier
toe!
Mandy van der Velden, teamcoördinator klas 1 en 2

Bezoek Den Haag bovenbouw de Monniskap
Op donderdag 30 juni zijn we met de bovenbouwleerlingen van de Monnikskap voor het vak maatschappijleer
naar Den Haag geweest. Na een interactieve gastles waarbij de leerlingen een eigen wetsvoorstel mochten
bedenken, hebben we een bezoek gebracht aan de Tweede Kamer.
Vanaf de publieke tribune zagen we Renske Leijten (SP) staatssecretaris van Alexandra van Huffelen (D66)
kritisch bevragen over een oneerlijk digitaal systeem van gemeenten. Verder kwamen we in 'de wandelgangen'
andere bekende volksvertegenwoordigers tegen zoals Pieter Omtzigt (onafhankelijk), Thierry Baudet (FvD) en
Tuhanan Kuzu (Denk). Caroline van der Plas (BBB) was zo vriendelijk om met onze groep op de foto te gaan. Al
met al was het een hele geslaagde dag vol politieke bewustwording!"
Niek Manders,
docent maatschappijleer
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Jaarplanner
week 28
ma

11-jul

Hele dag

Leerlingen

Allen

Herkansingen 4H, 4V, 5V

di

12-jul

TC

Leerlingen

Allen

Uitloop herkansingen 4H, 4V, 5V

wo

13-jul

Avond

Allen

Allen

MR

wo

13-jul

Leerlingen

MK

Boeken inleveren

wo

13-jul

13.00 - 17.00 uur Leerlingen

3H

mentoruitje

do

14-jul

12.00 uur

Ouders

Allen

Sluiting aanvragen revisie

do

14-jul

5H/6V en ouders

H/V

Uitslag derde tijdvak

do

14-jul

14.00-15.30

Leerlingen en
ouders

MK

Diploma-uitreiking

do

14-jul

15.45 - 16.30

6v1 en ouders

vwo

Diploma-uitreiking

do

14-jul

17.00 - 17.45

6v2 en ouders

vwo

Diploma-uitreiking

do

14-jul

18.15 - 19.00

6v3 en ouders

vwo

Diploma-uitreiking

do

14-jul

19.30-20.15

groep A 5h en
ouders

havo

Diploma-uitreiking

do

14-jul

20.45-21.30

groep B 5h en
ouders

havo

Diploma-uitreiking

vr

15-jul

Leerlingen

regulier

Boeken inleveren

18-jul t/m
26 aug

Leerlingen

Allen

Zomervakantie

week 29
ma t/m vr

Deze Nieuwslink wordt ook gepubliceerd op de homepage van onze website www.dominicuscollege.nl
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