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De Monnikskap in Berlijn 
Op 6 maart om 08:45 uur was het zover: alle rolstoelen, hulpmiddelen, koffers, kussens, koeltassen en niet te 

vergeten wijzelf: 18 leerlingen en hun begeleiders, zaten op hun plek in de bus en chauffeur Gijs zette koers 

naar Berlijn. De stemming zat er meteen goed in en dat bleef eigenlijk zo totdat we op vrijdag 10 maart om  

21 uur op de Energieweg weer uitstapten.  

 

Na de nodige stops, waaronder ook een pauze aan de voormalige grensovergang Helmstedt/ Marienborn  (nu 

een soort openluchtmuseum) arriveerden we rond 18 uur in het Jugendgästehaus am Hauptbahnhof. Daar 

konden we meteen aanschuiven voor een warme maaltijd en vervolgens onze kamers betrekken. Wie nog niet 

moe was van de lange rit, ging daarna nog even tijdens een kleine wandeling bekijken waar we nu eigenlijk 

terecht waren gekomen.  

 

Dinsdagochtend zaten we om 8 uur van het uitgebreide ontbijtbuffet te genieten en smeerden meteen ook de 

broodjes voor de lunchpakketten. In de ochtend bezochten we het Konzentrationslager Sachsenhausen ten 

noorden van Berlijn. Dit was het eerste concentratiekamp überhaupt en fungeerde ook als opleidingskamp 

voor de SS. Eind jaren 30 waren hier politieke 

tegenstanders en ‘asocialen’ opgesloten, later ook Joden 

en buitenlanders, waaronder Nederlanders.  

 

In de middag beklommen we de koepel van de Reichstag, 

het politieke hart van Duitsland waar de Bundestag  (het 

parlement)  in gevestigd is. We trotseerden de ijzige kou en 

liepen door het Brandenburger Tor van Oost- naar West-

Berlijn en hebben het Holocaustmonument letterlijk 

ervaren. De dag werd afgesloten met een Bummel door de 

vernieuwde shoppingmall Playce bij Potsdamer Platz.  

 

Woensdag 8 maart was voor de Berlijners een officiële feestdag: 

Internationale vrouwendag! Gelukkig waren de musea wel open en 

konden wij – naar keuze – naar het Pergamonmuseum met zijn 

prachtige Assyrische, Babylonische en Perzische kunstschatten of naar 

het Naturkundemuseum met ’s werelds grootste dinosaurusskelet en 

ontelbare opgezette dieren en verzamelingen mineralen en 

meteorieten. Hier kwamen we oren en ogen en vooral tijd te kort. 

Want om 14 uur moesten we al weer klaarzitten voor de stadsrondrit. 

Johan, gids van Doggybagtours, stapte in onze bus en liet ons 

gedurende drie uur werkelijk alles van Berlijn zien. Hij wist er 

ongelofelijk veel over te vertellen en vermaakte ons met veel 

anekdotes, ook over het leven van een Nederlander in Berlijn. 

 

Op donderdag werden we wakker in een wit Berlijn en ontkwamen we 

niet aan een sneeuwballengevecht. Daarna reden we richting oosten: 
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onze groep van voetballiefhebbers werd 

hartelijk ontvangen door 1. FC Union Berlin in 

de wijk Köpenick. Na een uitgebreide 

stadionrondleiding (bijna allemaal staan-

plaatsen daar!) kregen we als afscheidsca-

deau een heus Union-shirt met de opdruk 

Dominicus College, rugnummer 1!  De andere 

helft van de groep was doorgereden naar 

Tierpark Friedrichsfelde waar ze o.a. spelende 

ijsberen in de sneeuw konden bewonderen. 

Onze laatste middag brachten we op 

Kurfürstendamm door om te shoppen en te 

eten. Terug in het hostel werd er nog gezellig 

gepoold en dan was het tijd om de tassen in 

te pakken.  

 

Vrijdag was al weer de dag van de terugreis. Ook deze verliep voorspoedig, met een stop in het Holländisches 

Viertel in Potsdam en een lange pauze in een McDonald’s langs de Autobahn. We kunnen terugkijken op een 

hele gezellige en leerzame week. Iedereen hartstikke bedankt!  

 

Het Berlijn-team 
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Kangoeroewedstrijd 
Donderdag 16 maart 2023 was het weer zover. Ook op het Dominicus College werd de jaarlijkse 

W4Kangoeroewedstrijd gehouden. Een unieke manier om je wiskundige creativiteit en talent te meten met 

leeftijdsgenoten over de hele wereld. Maar het is vooral ook heel leuk om te doen omdat er altijd een 

prijsuitreiking is en niemand met lege handen naar huis gaat. 

 

21 leerlingen hebben 75 minuten lang hun uiterste best gedaan om de antwoorden te vinden. Zij kwamen uit 

verschillende jaarlagen en klassen; 1MK, 2MK, 3MK, 3G, 4H en 5V. En nu begint voor ze het lange wachten op 

de uitslag en prijsuitreiking. Dit zal rond eind mei georganiseerd gaan worden. 

 

Daphne te Kiefte, docent Wiskunde 

 

Reminder kaartverkoop 

Xpressions 2023!! 
Volgende week (20 t/m 25 maart) 
is de kaartverkoop voor Xpressions 

2023 op 5 april as. De kaartjes worden 

verkocht in de grote pauze op het 

podium. Een kaartje kost € 2,50 

inclusief drankje. Betalen kan op twee 

manieren: contant, maar dan wel 

graag gepast! Of met een QR code via de telefoon.  

Ouders, opa’s en oma’s, ooms en tantes zijn natuurlijk van harte welkom!!!  

 

Team Xpressions 

 

Examenmiddag filosofie 

Op donderdag 6 april gaan onze 6V-leerilngen met filosofie in hun vakkenpakket naar de Radboud Universiteit 
voor een examenmiddag filosofie. Tijdens deze middag zullen leerlingen van verschillende scholen een middag 
lang zich nog eens extra gaan verdiepen in vraagstukken rondom het examenthema 'Het goede leven en de 
vrije markt'. Het zal dan bijvoorbeeld gaan over verdikking van de marktrelaties, dunne en dikke moraal, 
dubbele Anerkennung, het verschil tussen onder- en bovenbouw volgens Marx, Da-sein, het supernova-effect 
en over wat het betekent volgens Aristoteles om een ware vriend van jezelf te zijn.  
 
Er valt dus genoeg te bespreken die dag en er zullen spreekwoordelijke puntjes op de verschillende 'i-en' gezet 
worden.  
 
Mark van der Meijden, docent filosofie  
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Jaarplanner 

week 12           

ma 20-mrt         

di 21-mrt   Leerlingen 5 havo Reg  PWS-presentaties Havo  

di 21-mrt 12.10 uur Leerlingen (niet de 
examenklassen) 

Reg Lesvrije middag 

di 21-mrt   Leerlingen examenklassen  Reg Sportoriëntatie 5H 6V 
schaatsen 

di 21-mrt 12.10 uur Leerlingen MK Lesvrije middag 

wo 22-mrt 19.00 - 22.00 uur Leerlingen 6 vwo Reg PWS-presentatie vwo  

do 23-mrt   keuzeactiviteit 4H 
schouwburg 

    

vr 24-mrt         

week 13         
 

ma 27-mrt       Toetsweek 

ma 27-mrt 09.00 - 12.00 uur stamgroep KOG-KAM MK Projectochtend van 
Verhalen maken de Mens: 
oefenen met Jos 

di 28-mrt       Toetsweek 

wo 29-mrt       Toetsweek 

do 30-mrt       Toetsweek 

do 30-mrt   4H/5V Reg en 
MK 

Beroepenavond 

do 30-mrt 09.00-15.00 uur stamgroep KOG-KAM MK Generale repetitie Verhalen 
maken de Mens  

vr 31-mrt       Toetsweek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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