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Reis naar Barcelona 6 atheneum
Ruim 70 km hebben de leerlingen uit 6 atheneum afgelopen week al
cultuur en natuur opsnuivend afgelegd in en rond Barcelona.
Dinsdagochtend rolden we met zijn allen na een 18 uur durende reis
behoorlijk ‘krokant’ uit de bus, maar dat mocht de pret niet drukken.
Nog geen uur later doken we in de geschiedenis van Barcelona: we
verkenden de Barri Gotic met daarin Catedral de Santa Eulàlia, Plaça
de Sant Jaume, het parlementsgebouw en Plaça del Rei om
vervolgens lekker door de haven te struinen en al starend naar de
zee en met zand tussen de tenen te lunchen. Via Parc Ciutadella en de Arc del Triomf nestelden we ons die
avond in het hostel en na het gezamenlijke diner in een restaurant rondden we deze eerste dag af.
Woensdag stond in het teken van een bezichtiging van het klooster van Montserrat. Wat een adembenemend
uitzicht! Later die middag bezochten we Cosmocaixa, het wetenschapsmuseum. Leerlingen en docenten keken
ook daar hun ogen uit. Na een behoorlijk intensieve dag was er een heerlijke vrije avond. Donderdag namen de
leerlingen de docenten mee op sleeptouw. Groepjes leerlingen hadden een activiteit voor deze morgen in
Barcelona georganiseerd: een zeiltocht, een stadswandeling langs de huizen van Gaudí, een bezoek aan de
dierentuin etc. Wat een fantastische ochtend hebben we gehad! Na een spannend busreisje over een smal,
kronkelend weggetje langs de zee, namen de leerlingen een verfrissende duik. Met zijn allen genoten we
vervolgens van een Spaanse maaltijd en stoomden we door naar een indrukwekkende flamencoshow. Wauw!
Vrijdag stond in het teken van Anton Gaudí: we bezochten
Park Güell, Hospital de Santa Creu i de San Pau en de Sagrada
Familia, waar een enthousiaste gids ons rondleidde en in
eenvoudige taal de hele geschiedenis van deze waanzinnige
kerk wist uit te leggen. ‘s Avonds was het swingen geblazen
bij Font Magica en erna was er nog even tijd om de stad in te
gaan. Zaterdag pakten we in alle vroegte alvast onze koffers.
Die ochtend bezochten we, na een wandeling langs Casa
Batlló en Casa Mila, de Mercat de Boquería en die middag
stond in het teken van de laatste bezichtigingen in de stad.
Een aantal van ons is naar Camp Nou gegaan, heeft het
muziekinstrumentenmuseum bezocht, heeft uitvoerig
geshopt, heeft heerlijk aan het strand gelegen, heeft
stadswijken verkend, voortreffelijk geluncht… even iets voor
onszelf.
Al met al kijken we terug op een fantastische week! Zelden
hebben we zo’n enthousiaste, nieuwsgierige groep leerlingen
mee op reis gehad. Geweldig! We hebben geleerd, we
hebben genoten. Fantástico. ¡Gracias a todos!
Namens de organisatoren van de Barcelonareis, Marijke Heymans, docent Nederlands
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Reis naar Praag 5 havo
Eindelijk was het dan zover! Op maandagochtend 26 september vertrokken we met 58 5 havo-leerlingen en
6 docenten met de bus naar Praag. De onwijs vrolijke buschauffeur Henk reed ons vlekkeloos van Nijmegen
naar Praag. Of ja vlekkeloos, hij vergat bij een van de tussenstops de deur dicht te doen bij het wegrijden.
Kleinigheidje, bedankt!
Het werd een hele toffe en leerzame reis. Dat kan ook niet anders met zo’n leuke groep leerlingen. Praag is een
hele indrukwekkende stad met veel historie, cultureel erfgoed en interessante plekken. We hebben dan ook
genoten van de oude burcht, de Joodse wijk en werden tijdens de riviercruise getrakteerd op lekker eten en
prachtige uitzichten. Sportievere elementen waren het rodelen en het mountainbiken. Los van wat blauwe
plekken is iedereen gelukkig heel gebleven. De bioscoop hebben we ook bezocht. Het geluid stond er zo hard
dat oordoppen geen overbodige luxe bleken te zijn. We hebben veel met de metro rondgereisd. Iets wat veel
leerlingen voor het eerst ervaren hebben.
Deze leerzame reis pakt niemand onze leerlingen meer af! En omdat we elkaar weer wat beter hebben leren
kennen is er een extra goede basis gelegd voor een gezellig schooljaar met 5 havo.
Namens de organisatoren van de Praagreis,
Lars Jaensson, docent aardrijkskunde

2.

Nieuwslink Dominicus College | nummer 6 | 7 oktober 2022

Uitreiking Cambridge certificaten
Woensdag 5 oktober was de feestelijke uitreiking van de Cambridge
certificaten. Dit jaar hebben 32 leerlingen deelgenomen aan de examens; alle
leerlingen konden nu verblijd worden met een welverdiend Certificaat
Advanced of Proficiency (near native) diploma.
Uitgedost met een zogenaamde ‘mortar hat’ werden de ‘graduates’ feestelijk binnengeleid door de Morris
Dancers en Maids of the Mill, waarna zij door ouders, familie, vrienden en docenten werden gehuldigd. Na
ontvangst van het welverdiende diploma en een spetterend dansoptreden van de Morris Dancers uit Utrecht
werd de avond afgesloten met het maken van de traditionele groepsfoto.
Het was een zeer geslaagde avond en namens de gehele sectie Engels feliciteren wij nogmaals alle kandidaten
met deze fantastische prestatie!
Ingrid Smit, docent Engels

Theater AanZ
Op 17 oktober komt Theater AanZ bij ons op school om de
e
voorstelling HannaH te spelen voor de 3 klassen. Leerlingen
regulier en Monnikskap zijn samen het publiek.
HannaH is een originele en gedurfde voorstelling die tussen de
leerlingen - het publiek - speelt in de dwingende setting van
het klaslokaal. Een voorstelling over polarisatie, uitsluiting en
groepsvorming en de universele angst voor ́anders zijn ́ waarin
het bewust worden van vooroordelen en het wegnemen
daarvan centraal staat. HannaH is geïnspireerd op de
persoonlijke verhalen van de acteurs. Het is best een
aangrijpende voorstelling, daarom zal de mentor er ook
aandacht aan besteden in de klas. Het doel is dat leerlingen
zich bewust zijn van wat een eerste indruk is.
We wensen de leerlingen een mooie kijkervaring.
Jeannette Buijs, ondersteuningscoördinator
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Presentaties informatieavond examen PTA en LOB 5H/6V
Leerlingen van 5 havo en 6 vwo en hun ouders/verzorgers zijn op 6 oktober uitgenodigd voor een
informatieavond met betrekking tot het examen, PTA en LOB. Hieronder vindt u de links naar de
presentaties van Ad Hereijgers, examensecretaris; deze zijn toegankelijk via het account van uw zoon
of dochter.
presentatie5HAVOexamenOkt2022.mp4
presentatie6VWOexamenOkt2022.mp4
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