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►DE KALENDER 

FEBRUARI / MAART / APRIL 2018 
vrijdag 23 februari Discomiddag 

26/02 t/m 02/03 Voorjaarsvakantie 

vrijdag 9 maart NL-Doet (voor deel v. d. leerlingen) 

do. dag 22 maart Sportdag RSG VMBO klas 3 

do. dag 29 maart Notenschieten voor alle leerlingen 

30/03 t/m 02/04 Goede Vrijdag / Pasen (lln. vrij) 

vrijdag 13 april Rapport 2 mee  

vrijdag 27 april Koningsdag (lln. + personeel vrij) 

30/04 t/m 04/05 Meivakantie  

vrijdag 4 mei Nationale dodenherdenking 

zaterdag 5 mei Bevrijdingsdag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
hier komen foto’s van de studiedagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           februari 2018 – jaargang 4 – nummer 3       

         Het ISK’tje  
                   “HET INTERNATIONALE SCHOOLKRANTJE” 

INTERNATIONALE SCHAKELKLAS – ISK RSG Ter Apel 

Bezoekadres: Westerstraat 4, 9561 SM Ter Apel 

Postadres: Postbus 47, 9560 AA Ter Apel 

tel. 0599 – 580739 – info@rsgterapel.nl 

www.rsgterapel.nl/ISK 
 

► Van de schoolleiding 
 

De woning en de jas 
 

Het eerste kwartaal in schoolgebouw ‘de 

Westermarke’ is voorbij. Als met een 
woning beginnen de bewoners er meer en 

meer hun draai, hun weg te vinden. 

Steeds minder verhuisdozen staan nog in 

’t zicht en de aankleding van les- en 

andere ruimten groeit. Eenmaal gesetteld 

probeert men z’n woning een eigen 
gezicht te geven. Het nieuwe gevelbord is 

daar een mooi voorbeeld van. De jeugd 

wil graag haar kamer inrichten, dus eerst 

die jeugd maar eens gevraagd naar haar 

wensen. Maar voor een woning geldt ook, 
dat je er uit kunt groeien en/of dat er 

met het groeien andere wensen komen. 

Een toenemende populatie betekent 

ruimten delen en andere ruimten willen. 

Of de Westermarke dan nog als de jas is 

die als gegoten voelt of voldoet aan de 
smaak van z’n bewoner…………?                           

Reind Krikke 

 

 

 

 

► Spreekwoord van de maand  
Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in 

Wie een ander iets wil misdoen, kan er zelf  
het slachtoffer van worden 

Foto’s van de maand februari            12-02-2018 

studiedagen personeel 
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►In dit nummer o.a.: 
 

 Foto’s van de maand februari 

 Schoolnieuws 

 Gesprek van de maand februari 

 “The making of ……” 

 Tevredenheidsonderzoek 

 Notenschieten 

 Mevr. Dijks geslaagd 

 Afsluiting kalenderjaar 2017 

 Sportdag RSG Ter Apel 

 Puzzel van de maand februari 

 

 

 

 

 

Het volgende ISK’tje verschijnt op 

maandag 23 april 
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► Schoolnieuws 
GESTADIGE GROEI ISK RSG TER APEL 

Gedurende de afgelopen weken heeft onze ISK een 

gestadige groei doorgemaakt. Rond de datum van 1 

november van het vorig jaar bezochten ongeveer 70 
leerlingen onze school en werd er met vijf groepen 

gewerkt. Intussen is het aantal leerlingen gestegen 

tot boven de 100 en werken we sinds 12 februari 

met zeven groepen. Mede door het optimaal inzetten 

van een sportlocatie kunnen we de huisvesting 
binnen onze nieuwe locatie nog net de juiste handen 

en voeten geven. Verdere groei zal de nodige zorg 

m.b.t. deze huisvesting met zich mee brengen. 

CURSUS DRAMA IN DE RSG 

Als bijdrage aan de noodzakelijke integratie van 

onze populatie leerlingen, is er begin januari binnen 
de hoofdlocatie van de RSG Ter Apel een cursus 

drama gestart. Iedere dinsdag krijgt een groep leer-

lingen van onze school gedurende zes weken deze 

cursus (o.l.v. mevr. Korte) ook aangeboden. 

NIEUW LOGO ISK RSG TER APEL 
Al geruime tijd bestond er binnen de ISK de 

behoefte aan een nieuw logo. Onderstaand logo is 

ontwikkeld door mevr. Inge Steenhuis (docent 

CREA) en zal de komende tijd worden gebruikt om 

onze school de nodige uitstraling te geven. Sinds 

dinsdag 13 februari is het logo ook op de gevel van 
het schoolgebouw zichtbaar. 

 

 

 

 
 

 

 

 

NIEUWE WEBSITE RSG TER APEL 

Sinds enige weken beschikt de RSG Ter Apel (en dus 
ook onze ISK) over een nieuwe website. Wij hopen 

dat u de website (www.rsgterapel.nl/ISK) eens gaat 

bezoeken. Op- en/of aanmerking m.b.t. de pagina’s 

van de ISK zijn van harte welkom. 
ONDERZOEK LEERLINGTEVREDENHEID 
Eind januari is er onder onze schakelleerlingen een 

tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Op bladzijde 3 

treft u een korte samenvatting aan van de meest 

opvallende zaken, zowel positief als minder positief. 

Met de uitkomsten gaan we aan de slag….. ! 

DISCOMIDDAG IN DE SCHOOL 
Vrijdagmiddag 23 februari vindt er (als afsluiting 

van de periode kerstvakantie / voorjaarsvakantie in 

de school een discomiddag plaats. Elders in dit 

ISK’tje de nadere aankondiging voor dit jaarlijkse 

gebeuren. Hopelijk wordt het een leuk feest …. 
VRIJDAG 9 MAART: NL-DOET  

Vrijdag 9 en zaterdag 10 maart zijn weer de natio-

nale NL-Doet-dagen. In het kader van Natuuredu-

catie doen wij op vrijdag 9 maart hieraan mee. 

Opnieuw zal een groep leerlingen langs de Bosbeek 

in Ter Apel de nodige zaag- en snoeiwerkzaamheden 
uitvoeren. Zodoende hopen we een bijdrage te 

leveren aan het behoud van een mooi stukje natuur. 

VOORJAARSVAKANTIE 

We hebben voorjaarsvakantie van 26 feb. t/m 2 mrt. 

 

 

 

►Gesprek van de maand  
februari met … 
Naam:  Rival Farah Abdulkerim 

Geboortedatum: 18-01-2003 

Geboorteland: Saudi-Arabië  

Nationaliteit: Eritrese 

Taal: Arabisch 

Geboorteplaats: Jeddah 
In Nederland sinds: 17 juli 2016 

Woont nu in: AZC Musselkanaal 

Bij ons op school:  Sinds 1 september 2017 zit 

Rival bij ons op school. 

Gezinssamenstelling: Naast haar vader en 
moeder heeft Rival een oudere zus en nog een 

broertje en een zusje. Verder nog haar oudere 

broer Issa die ook bij ons op school zit. 

Mooi in Nederland: Rival vindt Nederland een 

leuk en mooi land om in te leven. Dat komt vooral 

omdat ze voelt dat ze hier meer vrijheid heeft. 
Favoriete sport: Haar favoriete sporten zijn 

zwemmen en voetballen. 

Hobby’s: Ballet vindt ze een mooie hobby, maar ze 

kan het nog niet zo goed. 

Favoriete artiest: Dat zijn twee zangeressen, Sia 
en Adele.  

Favoriete muziek: Rival houdt van rustige mu-

ziek, vooral klassieke pianomuziek. 

Favoriete schoolvak: Wiskunde en Nederlands 

zijn haar favoriete schoolvakken. 

Favoriete eten:  Het liefst eet ze rijst met kip. 
Beste vrienden / vriendinnen:  Zahra Jacob en 

Isra Salah 

Wat wil je graag worden:  Rival zou graag 

interieuringenieur willen worden. 

Ideaal: Rival zou graag, net als alle andere 

mensen, in vrijheid wil leven en ze hoopt dat er 
geen slechte mensen meer op de wereld zijn.  

Wat vind je van de nieuwe school: Ik vind het 

een goede school; de school is beter dan de oude 

school. 

 
 

 

 

 

 

 

► Leerlingenwerk  
Onlangs had onze (intussen oud-) leerling Simon 
Ykalo twee ongelukken. Eerst raakte hij gebles-

seerd bij het voetballen en later had hij een fiets-

ongeluk. Zenab Ibrahim Ismael schreef hem de 

volgende brief: 

Ter Apel, 11-01-2018, 
Beste Simon, 

Hoe gaat het met je ? We hopen dat je snel beter 

wordt. Op school gaat het goed. We hebben veel 

dingen gedaan. Gisteren hebben we geschiedenis 

gehad. Dat was Karel V. En we hebben van me-

vrouw de Boer sprookjes gehad. Dat was echt leuk 
en mevrouw de Boer heeft gevraagd wie wil als een 

dier worden. En Mary zegt dat ze een geit wil 

worden en Albion zei ik wil als leeuw. De volgende 

week hebben we op dinsdag  

dat we mogen naar de RSG 
Ter Apel gaan. Dat was het  

en ik hoop dat je snel weer  

terug komt. Beterschap ! 

        Groetjes, Zenab 
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 ► “The making of …….” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep P maakt bij crea een servies van gipsverband. 
Je zoekt een waardeloos bakje uit en bekleedt dat 

met aluminiumfolie. Daarover leg je drie laagjes  in 

korte stukjes geknipt gipsverband. Kruiselings over 

elkaar heen leggen en goed nat maken. Alle gaatjes 

met je vingers dichtsmeren. Na tien minuten is het 

droog en kun je het plastic bakje uit de gipsvorm 
wrikken.  De folie er uit peuteren. Dan heb je dus 

hetzelfde bakje twee keer. Daarna decoreer je naar 

eigen ontwerp met vloeipapier en lijm. Tot slot werk 

je af met lak, zodat het net een gebakken schaal 

lijkt.  Mohammed Al  
Hussein koos een oude  

koekenpan van mevr.  

Gram en heeft nu een  

mooie fruitschaal!  Op  

de foto hiernaast een  

prachtige vaas van  
Suzan Moustafa;  zwar- 

te en gouden cirkels op 

witte ondergrond. 

 

  ********************** 
     ***************** 

 

 

 

 

 

 

► Leerlingtevredenheidsonderzoek 
 

Personeel van een school vormt zich beroepsmatig 

telkenmale een mening over de leerlingen. Maar, 

wat vinden de leerlingen eigenlijk van de lessen, 

van de begeleiding en wat van de school zelf ? 
Daarover kregen de leerlingen uit de schakel-

groepen onlangs twintig vragen voorgelegd. De 

meest positieve score gold voor ‘het met plezier 

naar school gaan’. De aankleding van de overblijf-

ruimte en aanbod vanuit de kantine kan daar-
entegen nog een impuls gebruiken. Over de inhoud 

van de lessen, daarbinnen jezelf kunnen zijn, 

toonden zij zich tevreden. Wel vindt een aantal dat 

er nog meer aandacht voor hun persoonlijke 

situatie kan zijn. Blij zijn ze met het gebruik van 

de digitale leermiddelen, terwijl ze het jammer 
vinden dat er voor het tafelvoetbal en de tafelten-

nistafel  geen plek meer is. Al met al een ruime 

voldoende met genoeg handvatten om verder te 

ontwikkelen. 

 

 

 

 

 

► Mop van de maand  
De tekenleraar vraagt na de les aan Bram: “Wat 
heb je getekend ?” Bram antwoordt: “Een koe met 

gras.” Dan zegt de tekenleraar: “Maar ik zie 

helemaal geen gras !” Bram: “Klopt, dat heeft de 

koe opgegeten.” “Maar ik zie ook helemaal geen 

koe”, zegt de tekenleraar. Waarop Bram zegt: 
“Denk je dat een koe in de wei blijft staan waar 

helemaal geen gras is ?” 

 

 

 

► Raadsel van de maand 
Kun je drie opeenvolgende dagen opnoemen zonder 
de woorden maandag, dinsdag, woensdag, donder-

dag, vrijdag, zaterdag en zondag te gebruiken ? 

 

 

 

 

► Mevr. Dijks geslaagd  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Onlangs is mevr. Dijks geslaagd voor het opscho-

lingstraject PABO-docenten voor de vakken Neder-

lands, Engels en rekenen / wiskunde. Deze oplei-

ding volgde zij in Zwolle en duurde een half jaar. 
Zij mag nu bevoegd les geven aan eerste en tweede 

klassen van het VMBO (BBL en KBL). Namens de 

ISK kreeg zij door dhr. Krikke een bloemetje over-

handigd voor dit mooie resultaat. En daarna even 

samen met de leerlingen van groep M op de foto…. 

 

 

 

 

 

VRIJDAG- 
MIDDAG 

23 
FEBRUARI 
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►Puzzel van de maand  februari 
 

In onderstaande woordzoeker zit twaalf keer het 

woord WESTERMARKE verstopt. Deze woorden zit-

ten er horizontaal, verticaal en diagonaal in, maar 

kunnen ook van rechts naar links zijn geschreven. 

Probeer ze alle twaalf te vinden en streep de letters 
weg. De letters die overblijven vormen achter elkaar 

gelezen het antwoord van de puzzel. Weet jij de 

oplossing van de woordzoeker te vinden ?!? 

W E S T E R M A R K E 

W E I N T E R N A K E 

W E S T E R M A R K E 

W E S T E R M A R K E 

T I O T E N M A A L E 

W E S T E R M A R K E 

S C H A E R M K E L K 

L A S T E R M A S G T 

E R S T A P E A R L ! 

W E S T E R M A R K E 

W E S T E R M A R K E 

W E S T E R M A R K E 

E K R A M R E T S E W 

 

► Sportdag RSG Ter Apel 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Dinsdag 19 december nam een aantal leerlingen 

van de ISK deel aan het volleybal- en basketbal-

toernooi van de RSG Ter Apel. Hoewel het qua 

resultaten geen overweldigend succes was, had-
den de meeste jongelui erg veel plezier om op deze 

manier een dagje sportief bezig te zijn. Deelname 

aan activiteiten binnen de hoofdlocatie van de 

RSG is dan ook zeer zeker voor herhaling vatbaar. 

 

 

► Afsluiting kalenderjaar 2017 
 

Vrijdag(ochtend) 22 december was de laatste 

schooldag van het jaar 2017. Deze ochtend werden 

de rapporten uitgereikt, waren er diverse (kleine) 

workshops en kregen de leerlingen een aantal trak-

taties aangeboden. Al met al een leuke afsluiting van 
het kalenderjaar 2017. 

 

► Notenschieten  
Om de periode voor Pasen 2018 op een hopelijk 

ontspannen en gezellige manier af te sluiten, gaan 

we donderdag 29 maart met alle groepen voor de 

vijfde keer het traditionele spel NOTENSCHIETEN 
(neutenriestern) spelen.  

NOTENSCHIETEN is een volksgebruik in de 

provincies Drenthe en (vooral) Groningen rondom 

Pasen. Bij het notenschieten is het zaak een reeks 

walnoten met een stalen of stenen kogel van een 
lijn af te schieten. In onze situatie gebruiken we 

een plastic jeu de boulesbal. Het spel, zoals wij dat 

met elkaar spelen, ziet er als volgt uit. Op een lijn 

op een gladde vloer liggen 25 walnoten achter 

elkaar. Deze walnoten liggen onderling 10 cm. uit 

elkaar. Ongeveer één meter vóór de eerste noot is 
een werpstreep getrokken ter breedte van ca. 1,5 

meter. Het is bedoeling om vanachter de werp-

streep zoveel mogelijk achterste walnoten van de 

lijn te schieten. Achterste noten van de lijn zijn 

pluspunten (dun); noten die uit het midden 
worden weggeschoten leveren minpunten (dik) op. 

Logisch is het dat er een situatie van plus- of 

minpunten kan ontstaan. Als er geen noten van 

de lijn worden geschoten (geraakt), dan is dat 

altijd –3. Traditioneel wordt het spel met extra 

noten en/of geld gespeeld. Gelet op het karakter 
van de school cq. de leerlingen spelen wij het spel 

met min- en pluspunten. 

Uiteraard hopen we dat de leerlingen een leuke 

dag “neutenriestern” mogen beleven. 

 

 

 

 

 

 

Sneeuwpret op de ISK 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Drenthe
http://nl.wikipedia.org/wiki/Groningen_(provincie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Walnoot_(vrucht)

