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Terugblik eerste DC-dag
Op woensdag 16 november nam de gehele school deel aan de allereerste DC-Dag. De DC-dagen (4 in totaal)
vinden plaats gedurende het schooljaar en staan voor verbinding, kennismaken, een uitdaging aangaan en
vooral ook voor plezier. ‘s Ochtends ontvingen we alle leerlingen van klas 2 tot en met 6 bij de Pathé bioscoop
in Nijmegen. Hier hebben we gezamenlijk de live action versie van The Lion King gekeken. Bij uitstek een
verhaal dat draait om uitdagingen! Na deze prachtige film ging eenieder zijn weg naar de verschillende
challenges waar iedereen een lunchpakket kreeg. De verschillende challenges vonden op diverse locaties plaats
en er was voor ieder wat wils: van debatteren en een plantenhanger maken tot boulderen en fotografie. We
kijken met een goed gevoel terug en gaan nu alvast bezig met het organiseren van de tweede DC-Dag!
Organisatie DC-dag

Impressie DC-dag
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Gratis fruit op school
Omdat wij het belangrijk vinden om een gezonde leeromgeving te creëren voor onze leerlingen en collega’s
gaan wij vanaf maandag 21 november gratis fruit verstrekken op school. Op een viertal plekken in de school: in
de kantine, bij de receptie, op de Monnikskap en in de personeelskamer zullen appel, peren, bananen en
mandarijnen te verkrijgen zijn. We starten met een proef van twee weken om te kijken of het aanbod
gewaardeerd wordt en hier op een verantwoorde wijze mee om wordt gegaan.
Erick Loermans, conrector a.i.

Speeddate Monnikskap
“Ontroerend”, “kippenvel”, “inspirerend”, “energie”…
zó vatten collega’s de speeddate-inspiratie-ochtend van
dinsdag 15 november op de Monnikskap samen.
De speeddate-ochtend is onderdeel van de cyclus
Persoonsgestuurde Toekomst Planning, waarmee we
leerlingen stimuleren om na te denken over hun
dromen, drijfveren, kwaliteiten en ondersteuningsvragen, zodat ze met dat inzicht ook keuzes kunnen
maken in hun onderwijs-programma. Het stimuleren
van reflectie bereidt leerlingen ook voor op vervolgstudie, werk en andere vormen van bijdragen aan de
samenleving. Zeven gasten, waaronder een ouder en
een leerling (schrijver en illustrator van prentenboeken),
gingen in twee rondes met leerlingen in gesprek: zo ziet
mijn levensverhaal eruit, zo ben ik omgegaan met mijn
dromen en hobbels en heb ik veerkracht ontwikkeld.
Daarna konden leerlingen met gasten en collega’s
speeddaten met vragen over hun schooldoelen of
persoonlijke ontwikkeldoelen. Daarbij werden heel
persoonlijke vragen niet geschuwd.
Leerlingen klaagden dat ze meer sprekers
hadden willen horen en met meer mensen
hadden willen speeddaten. Leerlingen die
gretig zijn naar meer kennis en verbinding,
geïnspireerde collega’s en gasten die graag
nog een keer terugkomen: een geslaagde
ochtend.
Marijke Welten, team de Monnikskap
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Bruggen bouwen Monnikskap onderbouw

Tijdens de activiteitendagen gingen 6 teams van klas 1, 2 en 3 van de
Monnikskap enthousiast aan de slag nadat ze de opdracht kregen een
brug te bouwen van spaghetti en lijm. Elk team had zijn eigen
strategie: zo snel mogelijk gaan lijmen - een schetsje maken overleggen - zonder overleg starten en dan vertellen wat je aan het
doen bent - een driehoeksconstructie inbouwen - docenten mee
laten lijmen, etc.
Eén team had na 1,5 uur een
brug waar meer dan 3 kilo
gewicht aan gehangen kon
worden! Zij hebben een
entree voor het
Bevrijdingsmuseum
gewonnen.
Anja Koker,
team de Monnikskap

Reminder ‘Gaan studeren avond’ donderdag 24 november

Graag herinneren wij u nog eens aan de ‘Gaan studeren avond’ op donderdag 24 november voor alle leerlingen
van de bovenbouw en hun ouders/verzorgers. Tijdens deze avond komen oud-leerlingen van het Dominicus
College terug naar school om hun ervaringen te delen over het studiekeuzeproces en te vertellen over hoe ze
de overgang van de middelbare school naar het vervolgonderwijs hebben ervaren. Het gaat op deze avond
zowel over het studiekeuzeproces van de oud-leerlingen als over de inhoud van een bepaalde studie. De avond
kan als lob-activiteit worden ingezet. Deelname is niet verplicht, maar zeker wel aan te raden. In de bijlage
vindt u een overzicht van de aanwezige studies.
Hieronder vindt u het tijdschema van de avond:
5V / 6V

4H / 5H

18.45 - 19.00 uur: Inloop
19.00 - 19.45 uur: Forum aula
20.00 - 21.00 uur: Lokalenrondes
21.00 uur: Einde bijeenkomst

19.45 - 20.00 uur: Inloop
20.00 - 20.45 uur: Forum aula
20.45 - 21.30 uur: Lokalenrondes
21.30 uur: Einde bijeenkomst

(20.45-21.30 uur: mogelijkheid voor
geïnteresseerden om aan te sluiten bij de
lokalenrondes van oud-havoleerlingen voor hboopleidingen)

(oud vwo-leerlingen die een hbo-opleiding volgen zal
gevraagd worden om ook tijdens deze lokalenrondes
aanwezig te zijn)

Lars Jaensson en Carla van Gruijthuijsen, organisatoren
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Tips voor thuis avond Lyceo
Lyceo organiseert weer een Tips voor Thuis avond! Deze vindt plaats op
Dinsdag 20 december om 19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur) aan de Archipelstraat 292
in Nijmegen.
Zou u graag tips willen krijgen over hoe u uw kind het beste thuis kan begeleiden bij het schoolwerk, meld u
dan aan via samire.hamoen@lyceo.nl. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus wees er snel bij!
Samiré Harmoen, vestigingsmanager Lyceo
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CKV workshops 4 havo: muziek: nummer maken tijdens een jamsessie en dans: choreografie maken

Excursie Xanten 2 en 3 gymnasium
Van een helm die door een échte gladiator in de arena gedragen is tot de wieltjes van het lievelingsspeelgoed
van een Romeins kind: aan elk archeologisch object is een verhaal verbonden. Dat vormde het uitgangspunt
van de excursie voor klas 2 en 3 gymnasium naar Colonia Ulpia Traiana, tegenwoordig beter bekend als het
Duitse Xanten.
Leerlingen namen deel aan een creatieve workshop, waarbij zij ‘edelstenen’ graveerden, zoals Romeinse
ambachtslieden dat vroeger ook deden. De verhalen achter de vele, bijzondere objecten die de leerlingen ’s
ochtends in het museum gezien hadden, brachten ze ’s middags zelf tot leven tijdens het maken van een
fotoverslag in het archeologisch park.
Zo vormde de excursie naar Xanten een leerzame en geslaagde ‘reis door de tijd’ waarbij de leerlingen zelf
ervoeren hoe het was om zo’n tweeduizend jaar geleden als Romein in onze streken te leven.
De vakgroep klassieken
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Rijden zonder invloed 5H en 6V

Jaarplanner
week 47
ma

21-nov

di

22-nov

wo

23-nov

do

24-nov

do

24-nov

vr

25-nov

Cijfers OB en BB in magister
MR
3A1: 1 t/m 4 uur
3G1: 5e t/m 8e uur
e

e

3A1 en
3G1
Leerlingen
en ouders

Reg

Profielkeuzeproject

Regulier

Gaan studeren avond

week 48
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ma

28-nov

8.00 uur

Ouders

Allen

ma

28-nov

3H1: 1e t/m 4e uur

3H1

Reg

di

29-nov

wo

30-nov

do

1-dec

vr

2-dec

Inschrijving tafeltjesavonden
geopend
Profielkeuzeproject
Deadline aanvraag
herkansingen 5H / 6V gesloten

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