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►DE KALENDER 

APRIL / MEI / JUNI / JULI 2018 
vrijdag 27 april Koningsdag (lln. + personeel vrij) 

30/04 t/m 04/05 Meivakantie  

vrijdag 4 mei Nationale dodenherdenking 

zaterdag 5 mei Bevrijdingsdag 

do. 10 / vr. 11 mei Hemelvaart + vrije dag 

woensdag 16 mei Begin Ramadan 

maandag 21 mei Tweede Pinksterdag (= vrij) 

vrijdag 15 juni Suikerfeest (lln. vrij) 

18/06 t/m 22/06 Junivakantie (= 1 week) 

woensdag 4 juli Schoolreis naar Wildlands - Emmen 

16/7 t/m 20/7 Laatste schoolweek (met workshops) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           april 2018 – jaargang 4 – nummer 4       

          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 
 

Paashaas 
 

Op Witte Donderdag kwam er, vooral 

voor het AZC Musselkanaal, een onaan-
gename verrassing uit de hoge hoed van 

de Paashaas: het plaatselijke AZC gaat 

sluiten per 1 oktober 2018. Een herijking 

van het Europese en nationale asielbeleid 

ligt hieraan ten grondslag. Ruwweg sluit 

het COA per provincie één AZC. Keuzes, 
die door het COA uiterst zorgvuldig en 

evenwichtig zijn genomen. Voor perifere 

gebieden met een relatief zwakke sociaal-

economische structuur tikt het wegvallen 

van directe en afgeleide werkgelegenheid 
er behoorlijk in; dat geldt in het bijzonder 

voor een regio als (Zuid) Oost-Groningen, 

waar de banen niet voor het opscheppen 

liggen. De sluiting van het AZC hangt ook 

samen met de aanwezigheid van ‘de grote 

broer’ in Ter Apel. De gevolgen voor onze 
ISK-locatie zijn aanzienlijk. Niet alleen 

verliezen we een substantieel aantal leer-

lingen, maar we verliezen ook min of 

meer ‘het cement in ons schoolgebouw 

als functiehuis’. Voor de medewerkers en 
de gezinnen hopen we, dat zij in de regio 

een goede plek zullen vinden/krijgen. 
 

 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 maanden maart en april 

►In dit nummer o.a.: 
 

 Van de schoolleiding 

 Foto’s maanden maart en april 

 Schoolnieuws 

 Gesprek van de maand april 

 Leerlingenwerk 

 Notenschieten 2018 

 Discomiddag 23 februari 2018 

 NL-Doet – vrijdag 9 maart 2018 

 Puzzel van de maand april 

  

 

 

 

 

Het volgende ISK’tje verschijnt op 

maandag 11 juni 
 

 

 

VRIJWILLIGERSPRIJS STADSKANAAL 

 

 

 

 

SCHOOLVOETBAL  ASSEN 
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► Schoolnieuws 
DISCOMIDDAG VRIJDAG 23 FEBRUARI 

Vrijdagmiddag 23 februari vond – als afsluiting 

van de eerste periode va het jaar 2018 – de jaarlijkse 

discomiddag plaats. Het werd een erg gezellig feestje 
waarvan u op bladzijde 4 een kort verslag kunt 

lezen met daarbij enige foto’s. 

NL-DOET VRIJDAG 9 MAART 

Vrijdag 9 maart zette een groep leerlingen weer 

haar beste beentje voor tijdens de nationale NL-
Doet-dagen. Bij de Bosbeek in Ter Apel werden weer 

diverse zaag- en snoeiwerkzaamheden verricht. Ook 

hiervan verderop in dit ISK’tje een verslag en foto’s, 

met ook foto’s van Westerwolde Actueel. 

BUURT BATTLE FC GRONINGEN 

Op dit moment is een groep leerlingen nog druk aan 
het trainen voor de door FC Groningen georgani-

seerde Buurt Battle. In de meivakantie is in Gro-

ningen de afsluiting van dit jaarlijkse voetbal-

project. In het volgende ISK’tje een verslag met foto’s 

van de finaledag van de Buurt Battle. 
PUBQUIZ IN GRUNNEGER WEKE 

Donderdag 15 maart nam een team van onze 

school deel aan de Groninger pubquiz. Met een 

plaats in de middenmoot leverden zij een mooie 

prestatie. Zie verder bladzijde 3. 

SPORTDAG VMBO RSG TER APEL 
Donderdag 22 maart namen verschillende teams 

van onze school deel aan een sportdag van de RSG. 

Het was een erg gezellige dag en zoals de foto laat 

zien had iedereen veel plezier. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

SCHOOLVOETBAL IN ASSEN 

Donderdag 19 april hebben vijf teams van onze 

school deelgenomen aan het voetbalkampioenschap 

voor noordelijk ISK’s. In het volgende ISK’tje een 

uitgebreid verslag met daarbij meer foto’s van het 
toernooi. 

SLUITING AZC IN MUSSELKANAAL 

Donderdag 29 maart werd bekend dat het AZC 

Musselkanaal op termijn zal gaan sluiten. Waar-

schijnlijk betekent deze beoogde sluiting een 
behoorlijke aderlating voor onze school wat betreft 

het aantal leerlingen. We houden u op de hoogte. 

VRIJWILLIGERSPRIJS GEMEENTE 

STADSKANAAL 

Bij deze vrijwilligersprijs won een groep leerlingen 

van onze school, verblijvend in het AZC Mussel-
kanaal, een mooi bedrag om zelf te besteden. 

Jongelui, van harte gefeliciteerd ! (zie foto blz. 1) 

MEIVAKANTIE 

Vrijdag 27 april (Koningsdag) t/m vrijdag 4 mei. 

 

 

 

►Gesprek van de  

maand april met …… 
Naam:  Mohammed Atli 
Geboortedatum: 13-12-2003 

Geboorteland: Irak 

Nationaliteit: Syrische 

Taal: Arabisch 

Geboorteplaats: Bagdad 
Bij ons op school: 18 mei 2017 

In Nederland sinds: 12 december 2015 

Woont nu in:  Nieuw Buinen in een huis 

Gezinssamenstelling: Naast zijn vader en moeder 

heeft Mohammed twee zusjes die ook bij ons op 

school zitten: Shams en  Shahd. 
Mooi in Nederland: Mohammed vindt eigenlijk 

alles wel mooi in Nederland, maar vooral de voet-

balvelden en de meisjes vindt hij erg mooi….. 

Favoriete sport:  Mohammed is een echte 

voetbal-liefhebber 
Hobby’s: Sport in het algemeen, maar voetbal in 

het bijzonder 

Favoriete artiest: Michael Jackson 

Favoriete muziek:  Vooral Engelstalige dansmu-

ziek vindt hij mooi 

Favoriete schoolvak: Mohammed vindt sport, 
Nederlands en CREA mooie vakken 

Favoriete eten:  Kip uit de oven met patat, groen-

te en fruit 

Beste vrienden / vriendinnen:  Rivan Salam 

Salim Aadan, Tarek Mayne en Omar Ahmed zijn 
zijn grote vrienden 

Wat wil je graag worden:  Het kan haast niet 

anders, voetballer…. bij Feyenoord ! 

Ideaal:  Zijn ideaal is om in Nederland te blijven 

en later een gezin te hebben met kinderen 

Wat vind je van de nieuwe school: Het is een 
heel leuke school, maar er is niet zoveel verschil 

met de vorige school 

 

 

 

 

 

 

► Leerlingenwerk – DRIE HANDEN 

De drie handen in de kantine staan voor koffie-

drinken en fruit en brood eten. Ze zijn gemaakt 
door Boban Sajin, Majida Sido en Filmon Yemane 

Habtzghi, destijds allen in groep M. De één smeert 

zijn onderarmen helemaal in met vaseline; de 

ander knipt allemaal stukjes van 10 cm lang 

gipsverband en plakt deze 'dakpansgewijs' op de 

onderarm en hand. Na ongeveer 10 minuten is het 
hard, knip je het gips eraf en dan wordt het object 

gemaakt. Daarna moet je het totaal beschilderen 

en lakken. Boban besloot de echte banaan er in te 

laten zitten !  
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► Groninger pubquiz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donderdagavond 15 maart deed een team van onze 

school, bestaande uit mevr. Dijks en de heren 

Krikke, van Rieke en Pleiter, mee aan de Groninger 

Pubquiz. Dit in het kader van de “Grunneger weke”. 

Met 31 van de 60 goede antwoorden eindigde het 

team op een keurige negende plaats. Aan de 
pubquiz namen negentien teams deel. 

 

 

 

 

► Vervolg verslag NL-Doet 
houder en de stagiair van de boswachter deden 

flink mee. De leerlingen waren nieuwsgierig naar 

die jongen en ze raakten in gesprek. Eerst over de 

taal, die jongen verbaasde zich over het goede 

taalgebruik van onze leerlingen. De jongen legde 
uit dat hij op het MBO zat en dat hij zes weken 

stage liep en nu dus hielp met NL-Doet. De 

kinderen vroegen: wat wil je dan worden? De 

jongen zei: dat weet ik nog niet, maar ik wil eerst 

naar het buitenland. Dat vonden ze vreemd: 

Nederland is een heel mooi land en hier in 
Westerwolde is het prachtig ! Dat moest de stagiair 

beamen. Ze waren het met elkaar eens ! Er was 

heel hard gewerkt. Tijdens de middagpauze 

kwamen er mensen van het Boschhuis, met 

heerlijke mosterdsoep. Maar daarna was het echt 
genoeg. En de leerlingen waren unaniem. Het was 

een prachtige dag ! Ook dankzij het goeie weer ! 

Een goed initiatief ! Ook de gedachte achter NL-

Doet wordt gewaardeerd door de leerlingen. Prima! 

 

 

 

 

 

 

► Raadsels van de maand 
 

Het begint met een “t”, er zit “t” in en het eindigt 

op een “t”.  Wat is dit ? 

Wat wordt natter als het meer droogt ? 
 

 

 ► ISK RSG Ter Apel actief tijdens 

NL-Doet (een verslag van mevr. Oldenburger) 
Op 9 maart gingen de groepen B en K samen aan de 

slag voor NL-Doet. Op deze dag doen zoveel mogelijk 

Nederlanders klussen voor andere mensen. Op onze 

ISK kwamen de boswachter (Jelka) van Westerwol-
de en nog enkele mensen van Staatsbosbeheer. Ze 

vertelden ons dat we naar de Bosbeek gingen en 

wat we daar gingen doen: jonge boompjes weghalen. 

Dit gingen we doen d.m.v. zagen en knippen. Er 

volgde een uitleg over het materiaal. Met name de 

veiligheid bij het zagen was van belang. De proviand 
werd in de auto van mevr. Gram geladen en om 

9.00 uur zat iedereen op de fiets.  

Op de parkeerplek voor de fietsen kregen we laarzen 

en maakten we een groepsfoto. Op naar de Bos-

beek, de materialen werden verdeeld onder de 
sterke jongens. Daar legde Jelka uit wat de bedoe-

ling was en iemand van landschapsbeheer deed 

voor hoe je moest zagen. Iedereen ging enthousiast 

aan het werk ! Er waren enkele natuurtalenten ! 

Mohammed ging als een professional te werk; hij 

bleek dat al drie jaar in Syrië te hebben gedaan, 
vertelde hij. Augustine verplaatste stammen die in 

Afrika niet zouden misstaan en Daniël liep te zingen 

terwijl hij takkenbossen versleepte. Madina voelde 

zich niet helemaal oké en klaagde over het 

beschadigen van haar nagels. Rojin en Rama draai-
den hun hand niet om voor het werk. De Eritrese 

jongens werkten gestaag onder aanmoediging van 

mevrouw Gram. Ondertussen kwam er een foto-

graaf van Westerwolde Actueel om foto's te maken. 

Ook wethouder Huizing was van de partij. Om half 

elf was er pauze. De snoepzakken, die meneer Cees 
had voorbereid, werden gretig afgenomen. Ook het 

brood ging er al grotendeels in. Ibrahim nam de 

kans waar om via de stapstenen de beek over te 

steken. Hij was later op de dag nat tot aan z'n 

kruis. Daarna gingen we weer aan het werk. Ook na 

de pauze ging iedereen er weer voor. Ook de wet- 
 

 

 

► Mop van de maand  
 

Jantje kwam te laat op school, de juf vroeg: 
"Waarom ben je te laat Jantje ?" "Ik droomde over 

voetbal mevrouw." "En is dat een reden om te laat 

te komen ?" "Nee juf, maar ze hadden verlenging.” 
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►Puzzel van de maand april 
 

Welk spreekwoord zit er in onderstaande rebus ? 

 

► Discomiddag-”Top ISK 2018” 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

Op 23 februari vond de jaarlijkse ISK-disco weer 

plaats. Dit jaar was er een echte ‘TOP-ISK’. Elke 

leerling kon zijn of haar eigen nummer insturen 

waaruit de ‘TOP-ISK’ is ontstaan. Al deze liedjes 
werden afgespeeld door niemand minder dan onze 

eigen ‘DJ Mahmoud’ ! Hij wist met zijn DJ-skills 

de gehele school te laten trillen en beven. DJ 

Mahmoud stond er niet alleen voor en werd 

ondersteund door een viertal knettergekke leraren, 
die met hun grandioze openingsact de hele school 

op de dansvloer kreeg. Na het intensieve dansen 

konden de leerlingen weer even op adem komen 

bij de ISK-bar. Helemaal opgeladen en ready to go, 

kon er weer volop meegedaan worden aan de 

polonaise. Naast de openingsact van de leraren, heb-

ben twee van onze eigen leerlingen ook een show-

tje weggegeven. Hiba en Shahd hebben samen een 

spetterende dans uitgevoerd, waar menig danseres 

nog iets van kan leren. Al met al was het een zeer 

geslaagde disco die men niet snel zal vergeten. Ik 
zie persoonlijk nu al uit naar de editie van het 

volgend jaar ! 

Verslag meneer Idema 
 

► Notenschieten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Donderdag 29 maart vond voor de vijfde keer het no-

tenschieten plaats. Ook nu verliep het toernooi weer 
op een goede en gezellige manier. Eerste werd Ahmed 

Baki, tweede Mohammed Atli en derde Fadi 

Alcharabi. Jongelui, van harte gefeliciteerd ! 

 

 

IN MEMORIAM 
 

Donderdag 12 april bereikte ons het droevige 
bericht dat de vader van onze leerlingen 
Remzie, Albion en Minire, 

dhr. Sefer Gashi 
was overleden. Wij wensen de familie veel 
sterkte in deze voor hen moeilijke tijd. 
 

Leerlingen en personeel ISK RSG Ter Apel 
 

 

 

 

 

 

Sneeuwpret op de ISK 


