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December 2022 
 

Beste leerlingen, 

geachte ouder(s)/verzorger(s),  

 

Nog even en het jaar 2022 is voorbij. Voor mij 

persoonlijk een jaar waarbij we als school na 

de zomervakantie het grootste deel van de 

coronaperikelen achter ons konden laten. 

Uiteraard niet helemaal, het virus is er nog 

steeds, maar gelukkig in een mildere vorm.   

Helaas hebben diverse mensen langdurige 

klachten overgehouden aan een corona 

besmetting.  

Na de zomer konden we het “schoolse” leven 

weer oppakken. In deze nieuwsbrief een 

verslag van de activiteiten die de afgelopen 

maanden hebben plaatsgevonden, een 

vooruitblik op de agenda van 2023 en dankzij 

collega Marja een Dr. Denker.  

 

Voor nu wens ik iedereen veel leesplezier, een 

fijne kerst en een goede start van 2023.  

 

Jan de Wit,  

Rector RSG Ter Apel  

 

 

RSG Lyceum  
Na de herfstvakantie is het RSG Lyceum 

gestart met 31 basisschoolleerlingen uit groep 

8.  De leerlingen volgen op donderdagmiddag 

een lesuur Engels van Lysette Lever en een 

lesuur aardrijkskunde van Mayon Zwiers.  

De deelnemende leerlingen zijn erg 

enthousiast. Ze werken met veel plezier 

tijdens de lessen met elkaar.  

Na tien weken verzorgen Rolf Veerbeek en 

Perla Struik de lessen. Dan zal de focus meer 

liggen op wiskunde en de Nederlandse taal in 

combinatie met het ontwerpen van een spel.  

De lessen duren tot en met de meivakantie.   

 

 

 

 

RSG-clinics november 2022 
Na een tijd van corona waren er eindelijk weer 
clinics voor de basisschoolleerlingen. We 
hebben twee goede dagen gehad. Woensdag 
23 en donderdag 24 november waren 300 
leerlingen van de basisscholen bij ons op 
school om een lesdag te volgen. Ze kregen van 
het 2e t/m het 5e uur les.  
Voor basisschoolleerlingen een goed moment 
om te ervaren hoe het is op een VO-school. 
 

 

Ontspanmiddag mantelzorgers 
(samenwerking RSG en Stichting 
Welzijn Westerwolde) 
Dinsdag 8 november werden in een verlegen 
herfstzonnetje, mantelzorgende inwoners uit  
de gemeente Westerwolde vriendelijk 
onthaald bij de RSG voor een ontspanmiddag. 
Leerlingen uit de examenklas ‘Zorg en Welzijn’ 
verzorgden deze middag. Iedereen kijkt hier 
met grote tevredenheid op terug.  
‘We kunnen er weer even tegen’ was een 
veelgehoorde opmerking.  
Een activiteit die zeker voor herhaling vatbaar 
is. We bedanken nogmaals de leerlingen en 
docenten van de RSG! 
 
Stichting Welzijn Westerwolde  
Renée en Diana 
 
 

Voorstelling theater Geert Teis 
Op maandag 21 november en dinsdag 22 
november zijn de leerlingen uit de basis- en 
kader-beroepsgerichte leerweg 3 en mavo 4 
naar de voorstelling A Country inside my 
head geweest.  
Deze speelde speciaal voor ons in theater 
Geert Teis in Stadskanaal. 
 
Het verhaal 
In A Country inside my head volgen we Afia, 
een jonge vrouw die een aantal jaar geleden 
met haar ouders naar Nederland is vertrokken 
vanuit Ghana. Afia maakt een film voor haar 
zusje, die over een aantal weken ook de reis 
naar Nederland af zal leggen. Ze wil haar zusje  
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hiermee een beeld geven van het leven in 
Nederland en de beproevingen die zij zelf 
heeft doorstaan om als meisje en jonge vrouw 
een nieuw leven op te bouwen in een vreemd 
land. In een poging haar zusje beter voor te 
bereiden op deze reis, dan dat Afia dat zelf 
destijds was.  
De makers zijn in gesprek gegaan met een 
groep jonge vrouwen. Zij vertelden 
persoonlijke verhalen over hoe ze het hebben 
ervaren om in Nederland te komen. Op basis 
van deze tekst is schrijfster Sanne 
Schuhmacher een script gaan schrijven 
waarna het maakproces begon. De twaalf 
jonge vrouwen waarmee de gesprekken 
plaatsvonden zijn tijdens het maakproces 
betrokken gebleven en zitten in de 
voorstelling door middel van medemaakster 
en documentairemaakster Isaura 
Sanwirjatmo. De in Ghana geboren actrice 
Kimberley Agyarko, speelde deze indringende 
monoloog. 
 
Een aantal reacties van onze leerlingen na het 
zien van de voorstelling. 
- ‘Ik vond het een schokkende en treurige 

voorstelling, omdat dit bij veel mensen 
gebeurt en er niet veel over na wordt 
gedacht’. 

- ‘De voorstelling betekende best veel voor 
me, want ik ken iemand die precies dit 
probleem heeft gehad en gepest werd in 
het begin’. 

- ‘Naar mijn mening heb ik het nog nooit zo 
moeilijk gehad met iets/iemand achter 
laten, maar nu ga ik daar anders over 
denken’. 

- ‘Mijn eerste indruk was: Wat gebeurt 
hier? Er stonden allemaal schermen en ik 
dacht van oké wat is er met de schermen 
aan de hand. En op een bepaald moment 
kwam de hoofdrolspeler en begon ze 
opeens een TikTok dans te doen’. 

- ‘Het was wel realistisch, omdat ik denk dat 
misschien veel mensen die zijn verhuisd 
van een ander land naar hier of ergens 
anders zich er goed in kunnen herkennen, 
dat realiseer ik mij nu’. 
 

 
- ‘Klein decor, wel mooi gedaan met de tv in 

het midden die leek op een telefoon. En 
de filmpjes tussen de voorstelling waren 
ook leuk’. 

- ‘Het was een leerzame voorstelling. Zelf 
vond ik het ook een beetje apart’. 

- ‘De hoofdrolspeler had een harde stem, 
hierdoor kon je haar goed verstaan. Ze 
praatte vooral op een rustig tempo en af 
en toe snel. Door de afwisseling vond ik 
het niet saai om naar te luisteren. Ze deed 
soms ook haar moeder na die Nederlands 
probeerde te praten’. 

- ‘Ik vond het heel naturalistisch geacteerd, 
omdat het leek alsof ze het verhaal voor 
het eerst verteld. Hierdoor zat je ook in 
het verhaal’. 

 
 

Profielexcursie vwo6  

21-25 november 2022  
We zijn op de terugweg, wat hebben we een 

gezellige week gehad met zijn allen. Het lijkt al 

een eeuw geleden dat we in alle vroegte op de 

parkeerplaats bij school stonden. De week 

begon met een bezoekje aan de mooie 

studentenstad Münster, waarna we 

doorreden naar ons hostel in Duisburg. Daar 

sloten we de dag af met een rondleiding en 

uiteraard hebben we de eerste WK wedstrijd 

voor Nederland gekeken.  

 

Na een kort nachtje was het weer vroeg dag 

en vertrokken we om 09:15 uur om het 

Ruhrgebied te ontdekken. Daarna konden we 

even genieten van de kerstmarkt en sloten we 

de dag gezellig af met een pubquiz en een 

potje weerwolven.  

Op dag 3 vertrokken we naar Luxemburg. We 

maakten een tussenstop in Bonn bij het Haus 

der Geschichte, waar we een uitgebreide tour 

kregen. Niet alles kan altijd goed gaan en dat 

merkten we bij het binnenrijden van 

Luxemburg waar het eventjes duurde voor we 

het hostel gevonden hadden, maar gelukkig 

heeft onze geweldige buschauffeur dit 

allemaal tot een goed einde gebracht.  
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Eenmaal aangekomen konden we genieten 

van de prachtige stad.  

 

De 4de dag begon met een stadswandeling, en 

na de hoeveelheid trappen en heuvels die wij 

getrotseerd hebben kunnen we nog een week 

nagenieten van de spierpijn. De rest van de 

dag genoten we van Luxemburg en de dag 

eindigde met een bezoekje aan het MUDAM 

en het European Court of Justice. Met een 

gezellig etentje en nog heel veel potjes 

weerwolven werd de werkweek afgesloten.  

 

En dat brengt ons weer bij vandaag, onderweg 

terug in de bus naar huis. De week is voorbij 

gevlogen en wat hebben we het gezellig 

gehad, tijdens de activiteiten en ook zeker 

gewoon met z’n allen in het hostel.  

Maar stiekem vinden we het ook wel lekker 

dat we vanavond weer op een fatsoenlijk 

matras slapen ;-) 

 

Sophie Wijsman  

Leerling vwo6 

 

PISA-onderzoek 
Zoals gemeld in de eerste nieuwsbrief, is onze 

school benaderd voor het PISA-onderzoek. 

PISA is een afkorting voor ‘Programme for 

International Student Assessment’. Het is een 

internationaal vergelijkend onderzoek dat de 

vaardigheden en kennis in wiskunde, 

natuurwetenschappen en lezen van 15-jarigen 

test. Ongeveer 80 landen doen mee aan PISA. 

Het onderzoek staat onder toezicht van de 

Organisatie voor Economische Samenwerking 

en Ontwikkeling (OESO). 

 

Het PISA-onderzoek bestaat uit een digitale 

toets. Leerlingen maken vragen over 3 

domeinen: wiskunde, natuurwetenschappen 

en/of leesvaardigheid. Daarnaast kunnen er 

ook vragen over de domeinen financiële 

geletterdheid of creatief denken worden 

gesteld. Tot slot vullen leerlingen 

een vragenlijst in over zichzelf en over hun 

school. Deze informatie is waardevol voor het 

verklaren van verschillen in prestaties tussen 

groepen leerlingen en/of landen. De PISA-

toets en de PISA-vragenlijst worden op 

een laptop afgenomen. 

  

De onderzoeken zijn vrijdag 18 november in 

het dorpshuis van Plaatselijk Belang De Maten 

afgenomen. Hiervoor waren 55 leerlingen 

benaderd, waarvan een kleine 40 leerlingen 

daadwerkelijk heeft deelgenomen. Vanuit het 

PISA-team volgt een terugkoppeling, zodra 

alle onderzoeken bij diverse scholen zijn 

afgerond. 

 

Meer informatie over het PISA-onderzoek is te 

lezen via de link: PISA Nederland – 

"Programme for International Student 

Assessment" (pisa-nederland.nl) 

  

Nogmaals hartelijk dank aan alle leerlingen die 

aan dit onderzoek hebben deelgenomen! 

 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Sportklas en ISK samen On Ice! 
Vrijdag 2 december was het zover. Twee 

bussen stonden klaar om de sportklas van de 

RSG en de leerlingen van de ISK naar de 

schaatsbaan van Sportcentrum Kardinge in 

Groningen te brengen.  

 

Een geweldige dag voor de leerlingen en zeker 

voor herhaling vatbaar. 

Een sportieve activiteit biedt mogelijkheden 

om nog sneller te integreren en daarnaast 

respect en waardering voor elkaar te krijgen. 

 

 

Van elkaar en met elkaar leren. Vallen en weer 

opstaan met een grote glimlach! 

 

 

 

 

 

Bodemonderzoek rondom het 

klooster in Ter Apel 
Afgelopen 

september en 

oktober is de 

bodem rondom 

het klooster van 

Ter Apel 

nauwkeurig 

onderzocht. In het 

verleden was het 

terrein heel 

anders ingericht.  

 

Door opgravingen was de hoop en 

verwachting om voorwerpen en/of 

constructies uit het verleden aan te treffen. 

Dankzij oud-leerling de heer Rienhart Wolf en 

de docenten geschiedenis Albert Eggens en 

Dethmer Smid, was het voor een aantal 

leerlingen mogelijk om in de herfstvakantie 

een middag deel te nemen aan het 

archeologisch onderzoek.  

 

Ze hebben gegraven, uitleg gehad, vondsten 

gespoeld, scherven gevonden van oude potten 

en glazen voorwerpen alsmede tanden en 

kiezen. Gedurende de middag is nog de 

bovenkant van een waterput uitgegraven. 
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De leerlingenraad 
Leerlingen zijn het belangrijkste stukje van een 

school en dat is waarom wij er zijn. We zorgen 

ervoor dat leerlingen gehoord worden. Maar 

we vergeten natuurlijk niet dat er ook leuke 

dingen georganiseerd moeten worden. 

Daarom organiseren wij, naast het overleggen 

over serieuze kwesties, ook schoolfeesten en 

acties in de themaweken. Van 9 t/m 16 

december hebben we ons bijvoorbeeld bezig 

gehouden met Paarse Vrijdag en de Week van 

Respect.  

 

 
 

Deze momenten zijn bedoeld om aandacht te 

vragen voor gelijkheid en acceptatie. Een 

mooie combinatie tussen een serieus 

onderwerp wat besproken moet worden en 

een goede gelegenheid om iets leuks te 

organiseren. Al met al doen wij ons uiterste 

best om de school zo prettig en leuk mogelijk 

te maken voor alle leerlingen!  

 

 

De leerlingenraad 

 

 

 

Filmavond 
Woensdag 9 november was de eerste 

filmavond van dit schooljaar. Op het 

programma stond de film ‘Freedom Writers’. 

Erin Gruwell (gespeeld door Hilary Swank) is 

een beginnend lerares op de Amerikaanse 

Woodrow Wilson Classical High School. Ze 

krijgt een van de slechtst presterende klassen 

toegewezen. Haar klas lijkt weinig onder de 

indruk van haar pogingen om hen iets bij te 

brengen, maar gaandeweg het schooljaar 

weet ze daar dankzij ongewone lesmethoden 

toch verandering in te brengen. 

  

Eén van de leerlingen over de avond en de 

film: “Ik vond de filmavond leuk en gezellig.  

Er waren niet veel mensen dus een volgende 

keer wat meer aanmeldingen zal goed zijn. 

Maar overall wel gewoon gezellig! We keken 

een leuke film over kinderen van onze leeftijd. 

Zeker een aanrader!” 

 

Dus…houd de schermen in de kantine en onze 

sociale media kanalen goed in de gaten voor 

de datum van de volgende filmavond. 

 

 

De Huiskamer 
Sinds kort zijn twee studieruimtes ingericht, 

de zogenoemde ‘huiskamer’. Doel is de 

leeromgeving van de leerlingen te verrijken en 

leermogelijkheden te vergroten.  

De twee huiskamers bevinden zich in de gang 

van het monument tegenover de lift én op het 

Kunstplein.  
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De plekken zijn herkenbaar door een kleed, 

houten tafel, 4 stoelen, lamp, planten en 

aangepaste accessoires.  

De gekozen locaties zijn pilots, na verloop van 

tijd wordt het effect, gebruik en onderhoud 

van de huiskamer geëvalueerd. 

 

 

Online huiswerkhulp Mr Chadd 
De eerste periode van het schooljaar is bijna 
afgerond en alle leerlingen van de RSG kunnen 
nu gebruik maken van Mr. Chadd, de online 
huiswerkhulp.  
Het hele Mr. Chadd team heeft deze periode 
hard gewerkt om zo veel mogelijk leerlingen 
te helpen met hun schoolwerk. Sinds de 
zomer zijn er al 45.000 vragen gesteld aan één 
van onze coaches! Ook in de rest van het 
schooljaar zetten wij alles op alles om uw zoon 
of dochter te helpen.  
 

Ook op 
zondagavond, 
wanneer er 
eigenlijk iets 
eerder 
begonnen had 
moeten worden 
met leren…   
 
 

Als ouder kunt u ook iets betekenen rondom 
Mr. Chadd. Stel bijvoorbeeld samen met uw 
zoon of dochter eens een vraag. Het kan soms 
best lastig of spannend zijn om een vraag te 
stellen, zeker als je het nog niet zo vaak hebt 
gedaan. Van herhaling leert men, dit geldt ook 
voor vragen stellen in onze app. 
 
Verder biedt Mr. Chadd een Academy met 
uitlegartikelen over verschillende onder-
werpen (www.mrchadd.nl/academy). 
Daar staat ook een format voor het maken van 
een planning 
(www.mrchadd.nl/academy/leertips/huiswerk
-maken/huiswerkplanner).En in ons 
examenportaal staan verschillende 
oefenexamens klaar. Bekijk het eens samen! 

 
Als u behoefte heeft aan een uitgebreidere 
uitleg over Mr. Chadd, dan kunt u zich 
aanmelden voor één van de ouderavonden 
via: https://www.mrchadd.nl/aanmelden-
ouderavond.  
 
 

Decanaat vmbo 
Studiekeuzemarkt 
Woensdagavond 16 november waren veel 
deelnemende opleidingen en bedrijven 
aanwezig op de studiekeuzemarkt bij ons op 
school. De opkomst van ouders en leerlingen 
vanaf klas 3 was heel goed. Het was een hele 
gezellige en leerzame avond, waar iedereen 
veel informatie kon inwinnen. We zijn zeker 
van plan zo’n avond volgend jaar in november 
weer te organiseren. 
 
Mbo 
Veel van onze leerlingen hebben al een open 
dag van een of meerdere mbo-scholen 
bezocht. Examenleerlingen kunnen zich 
inschrijven voor meeloopdagen door een 
account aan te maken. Zie hiervoor de mail 
die 13 oktober is verzonden over Intergrip. 
Daarna kunnen leerlingen desgewenst 
meelopen bij een studie via 
www.bezoekmbo.nl. 
Leerlingen dienen de datum van de 
meeloopdag(en) te melden door een mail te 
sturen naar f.schut@rsgterapel.nl, zodat dit 
bekend is bij de administratie. 
 
Profielkeuze video 
Donderdag 10 november is een cameraploeg 
op school geweest om een video te maken 
over de 3 beroepsgerichte profielen.  
De video is de zien via onderstaande link. 
https://vimeo.com/774200257/e630797160 
 
 

Decanaat havo-vwo 
Profielkeuze klas 3 havo-vwo  

In klas 3 havo/vwo is het profielkeuzeproces  

in oktober gestart. Inmiddels hebben de 

leerlingen voorlichtingen, LOB-lessen en 

workshops kunnen volgen. Helaas ging de  

http://www.mrchadd.nl/academy
http://www.mrchadd.nl/academy/leertips/huiswerk-maken/huiswerkplanner
http://www.mrchadd.nl/academy/leertips/huiswerk-maken/huiswerkplanner
https://www.mrchadd.nl/aanmelden-ouderavond
https://www.mrchadd.nl/aanmelden-ouderavond
http://www.bezoekmbo.nl/
https://rsgterapel-my.sharepoint.com/personal/m_gravers_rsgterapel_nl/Documents/documenten/Nieuwsbrieven/2022-2023/2022-12%20nieuwsbrief%20nr.%202/f.schut@rsgterapel.nl
https://vimeo.com/774200257/e630797160
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profielkeuzevoorstelling vanwege ziekte niet 

door. We hopen dat deze in de winter van 

2023 alsnog gespeeld kan worden.  

 

Inmiddels hebben de leerlingen een 

voorlopige profielkeuze gemaakt en deze is 

zichtbaar in de cijferlijst van Magister. Na 

rapport 2 krijgen de leerlingen bij de 

keuzevakken ook een advies van de vakdocent 

en naar aanleiding van dit advies kan de 

leerling in gesprek gaan met de vakdocent, 

coach of decaan over de gemaakte of 

gewenste keuze.  

 

In het nieuwe jaar volgt nog een aantal 

activiteiten op het gebied van de profielkeuze. 

Voor leerlingen die wiskunde B willen kiezen 

of daar over twijfelen, is er op 24 januari en  

31 januari een module wiskunde B. Leerlingen 

konden zich hier voor aanmelden.  

Op donderdag 26 januari vindt er tijdens de 

lesdag nog een profielkeuzeworkshop plaats 

op NHL-Stenden te Emmen. De leerlingen 

hebben hier inmiddels meer informatie over 

gekregen via hun schoolmail.  

 

Uiteindelijk maken de leerlingen op 13 

februari hun definitieve profielkeuze.  

 

Mochten er nog onduidelijkheden zijn ten 

aanzien van de profielkeuze, dan kan ook een 

afspraak gemaakt worden met Martijn Kors, 

decaan havo/vwo (m.kors@rsgterapel.nl).  

 

 

Buitenland excursie klas 3 
Als uw kind in klas drie zit heeft u het wellicht 

al gehoord. ‘De werkweek’ gaat dit jaar door! 

De buitenland excursie is van 10 t/m 14 juli 

2023. 

Leerlingen kunnen kiezen uit vier 

bestemmingen: Londen, Parijs, Tsjechië  

en de Ardennen. Inmiddels hebben alle 

ouder(s)/verzorger(s) via de mail een 

informatieboekje ontvangen.  

 

Alvast goed om te weten dat voor de 

bestemming Londen uw zoon/dochter in het 

bezit moet zijn van een paspoort. Voor de 

andere drie bestemmingen is een 

identiteitskaart voldoende.  

 

Binnenkort start de inschrijving voor deze 

excursie. De leerlingen ontvangen via de 

schoolmail een inschrijfformulier. We willen  

u vragen erop toe te zien dat dit formulier 

zorgvuldig wordt ingevuld.  

 

Drie aandachtspunten 

• Elke deelnemer geeft op het 

inschrijfformulier een 1e en 2e keuze aan. 

Op grond van deze voorkeuren gaan wij 

de deelnemers indelen per bestemming.  

• Elke deelnemer kiest 1 reisgenoot, dit 

koppel kiest dezelfde bestemmingen, dit 

koppel reist dus altijd samen.  

• Dieetwensen en medicatiegebruik moeten 

op dit formulier worden ingevuld. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de 

werkweekcoördinator via 

g.prins@rsgterapel.nl 

 

 

Werkgroep Gezonde School 
In week 50 

organiseerde 

de werkgroep 

Gezonde 

School, samen 

met de 

leerlingenraad 

(zoals hiervoor 

ook door hun 

verwoord), een 

leerzame én 

leuke 

themaweek: “Doe FF Sociaal!”  

In deze week werd extra aandacht geschonken 

aan respect: respectvol omgaan met elkaar, 

respect hebben voor je omgeving. 

 

mailto:m.kors@rsgterapel.nl
mailto:g.prins@rsgterapel.nl
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Organisaties als HALT, 

Klassetaal en DMG 

(Discriminatie Meldpunt 

Groningen) verzorgden 

waardevolle gastlessen en samen hebben  

we op Paarse Vrijdag aandacht besteed  

aan diversiteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de leerlingenraad en een aantal kinderen 

van onze ISK-afdeling werden heerlijke 

vegetarische Respectburgers gebakken en 

uitgedeeld. 

 

Het recept van de Respectburger 

Volkoren bolletje IJsbergsla 

Falafel burger Komkommer 

Heinz Burger sauce Tomaat en ui 

 

 

Verder hebben we, met dank aan de 

gemeente Westerwolde en drogisterij Van der 

Tuuk uit Ter Apel, voor onze school twee 

kastjes met menstruatieproducten aan 

kunnen schaffen.  

 

 

 

 

 

 

 

Er hangt één kastje op locatie Oude Weg, in 

het kleine halletje bij kamer 45e (mevr. 

Fischer) en één kastje op locatie Westerstraat 

(ISK). Leerlingen mogen daar gratis producten 

uit halen. 

 

 

Stichting Leergeld  

Stichting Leergeld zet zich in voor kinderen die 

om financiële redenen niet kunnen meedoen 

aan binnen- en buitenschoolse activiteiten die 

voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. 

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen hiervoor bij de 

lokale Leergeld stichting in hun gemeente een 

aanvraag indienen. Afhankelijk van de 

financiële situatie van de lokale Leergeld 

stichting kunnen de specifieke vergoedingen 

per lokale Leergeld stichting verschillen, maar 

meedoen via Leergeld kan in principe op vier 

verschillende gebieden: onderwijs, sport, 

cultuur of welzijn. 

 

Er kan bijvoorbeeld een vergoeding worden 

aangevraagd voor een computer, school-

spullen, vervoer naar school, contributie 

sportclub, muziekles, schildercursus. 

Wilt u weten of er een lokale 

Leergeld stichting in uw gemeente 

is, en wat deze lokale Leergeld 

stichting zou kunnen vergoeden?  

U kunt informatie vinden op www.leergeld.nl 

 

 

Inrichting van de binnentuinen 
Nu het schoolgebouw aan de Oude Weg 

gereed is, wordt het ook tijd om de 

tuinen/schoolpleinen er omheen gereed te 

maken. 
 

Onder leiding van collega’s Johan Bentlage, 

Annelies Boelens en Corine van der Heide is 

een aantal leerlingen uit de brugklas eind 

november actief geweest met het planten van 

bomen.  

 

http://www.leergeld.nl/


 

December 2022 

Samen bouwen 

aan de toekomst 
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Corine van der Heide, behalve docent 

aardrijkskunde ook tuinarchitect, heeft het 

plan gemaakt hoe de tuinen/schoolpleinen 

het beste met planten, struiken en bomen 

kunnen worden ingericht. Met z’n allen zijn ze 

met bomen, zand, de schop en alles wat erbij 

komt kijken actief geweest.  

En nu is het afwachten wat het voorjaar 

brengt, best wel spannend. 

Op een andere plek in de binnentuin is iets 

anders “geplant”. Bij wijze van proef staat er 

een heuse pannakooi. Eerst voor tijdelijk om 

op basis van de ervaringen te beslissen of deze 

pannakooi er permanent komt. Voorlopig lijkt 

het een succes… 

 

 

5 december 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr.Denker 
Stuur uw antwoord naar info@rsgterapel.nl. 

De eerste twee inzenders met het goede 

antwoord ontvangen een leuke prijs. 

 

 
 

 

Vooruitblik op de agenda 2023 
ma 09-01 1e en 2e uur geen lessen  

za  28-01 Open Dag 10.00-15.00 uur 

ma 30-01 Ontwikkeldag, geen les 

ma 20-02 Rosenmontag, geen les 

27-02/03-03 Voorjaarsvakantie 

di 21-03 Ontwikkeldag, geen les 

 

 

 

 

Alle medewerkers van de RSG wensen jullie 

een fijne vakantie en een voorspoedig 2023! 

mailto:info@rsgterapel.nl

