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►DE KALENDER 

JUNI / JULI / AUGUSTUS  2018 
vrijdag 15 juni Suikerfeest (lln. vrij) / teamoverleg 

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

woensdag 4 juli Excursie naar Wildlands - Emmen 

vrijdag 6 juli Atletiekdag klassen 1 en 2 RSG 

dinsdag 10 juli Rapportvergadering (lln. 14.00 uur vrij) 

donderdag 12 juli Waterspektakel RSG – klas 2 (OVB) 

vrijdag 13 juli Verkeersmarkt RSG – klas 1 (OVB) 

maandag 16 juli Workshopdag in laatste schoolweek 

dinsdag 17 juli Workshopdag in laatste schoolweek 

woensdag 18 juli Laatste schooldag / rapporten mee 

ma. 3 september Eerste schooldag  2018 / 2019 
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          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 
 

Burgerschap…. 
 

De minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschappen, tegenwoordig een duo-
baan, vindt dat scholen slecht lesgeven 

in “Burgerschap”. Daarmee spreekt deze 

minister een diskwalificatie uit over al 

zijn personeel. Als er iets is wat al 

decennia aan Burgerschap doet, dan is 
dat het onderwijs. Sterker nog: Onderwijs 
= Burgerschapsvorming. De jeugd leren 

autonoom te denken, je inleven in en 

begrip te hebben voor standpunten van 

anderen, te handelen naar waarden en 

normen die wij als een hoog goed er-

varen, dat is onder anderen wat onder-
wijs kenmerkt en wat een samenleving 

standvastig maakt. Dat geldt in het bij-

zonder voor het ISK-onderwijs. Jongeren 

uit diverse cultuurgebieden zodanig edu-

catief en normatief opvoeden opdat zij als 

wereldburgers de aarde en haar bewo-
ners sociaal en ecologisch beter in balans 

weten te houden, dat is wat elke school, 

elke medewerker dagelijks doet.  

“Gaat henen en schaamt U”, zou ik tegen 

de heer Slob willen zeggen. 

            Reind Krikke 

 

 

 

 

► Spreekwoord van de maand  
Waar een wil is, is een weg 

(Als je iets echt wilt, dan zul je ook slagen en de weg 
vinden naar je doel) 

Foto’s van de maand mei 

►In dit nummer o.a.: 
 

 Van de schoolleiding 

 Foto’s van de maand mei 

 Schoolnieuws 

 Gesprek van de maand juni 

 Leerlingenwerk 

 Ramadan 

 Buurt Battle 

 ISK-voetbaltoernooi  

 Puzzel van de maand juni 

 

 

 

 

 

Het volgende ISK’tje verschijnt op 

maandag 16 juli 
 

 

 

FINALEDAG 

BUURT BATTLE 
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► Schoolnieuws 
ISK-SCHOOLVOETBAL IN ASSEN 
Donderdag 19 april vond in Assen op de voetbal-

velden van Asser Boys het jaarlijkse ISK-voetbal-

toernooi plaats. Evenals andere dagen in dit 

voorjaar was het ook die dag erg warm. Ondanks de 

hitte werd er door de jongens en meisjes om iedere 
bal gestreden en geprobeerd een zo goed mogelijke 

uitslag uit het vuur te slepen. Helaas was de 

organisatie van het toernooi niet bij machte aan het 

eind van de dag een uitslag op te maken en de 

beschikbare bekers uit te delen. Op blz. 4 nog een 

kleine foto-impressie van de voetbaldag. 
FINALEDAG BUURT BATTLE 

Dinsdagmiddag 1 mei (in de meivakantie) vond in 

Groningen op sportpark Corpus den Hoorn de 

finaledag van de Buurt Battle plaats. Twee teams 

van onze school (Musselkanaal en Ter Apel) deden 
o.l.v. meneer Ausema hieraan mee. Ondanks het feit 

dat het die middag aanvankelijk erg koud was, 

namen de jongelui – gecoacht door FC Groningen-

spelers – vol enthousiasme deel aan de wedstrijden. 

Op blz. 1 ziet u een aantal foto’s van deze middag. 

EXCURSIE NAAR WILDLANDS 
Woensdag 4 juli gaan we met alle leerlingen op 

excursie naar dierenpark Wildlands in Emmen. Dit 

dierenpark behoort tot de modernste van Europa en 

in het park is door de leerlingen van alles te zien, te 

beleven en te leren. We hopen dat het een leuke en 
leerzame dag wordt. Nader bericht volgt nog. 

LAATSTE SCHOOLWEEK 

In de laatste schoolweek van dit cursusjaar (van 16 

t/m 20 juli) hoeven de kinderen alleen op de 

maandag, dinsdag en woensdag naar school. Op de 

maandag en dinsdag zijn er workshops voor de 
leerlingen en op de woensdag is de afscheidsdag 

gepland met uitreiking van de rapporten. We hopen 

dat het een goede laatste schoolweek wordt. 

 

 

 

 

 

 

►Gesprek van de  

maand juni met …  
 

Naam leerling:  Haifa Atrash 

Geboortedatum:  25-11-2003 

Geboorteland:  Syrië  

Nationaliteit:  Syrische 

Taal:  Arabisch 
Geboorteplaats:  Aleppo 

Woont nu in:  In Stadskanaal in ene huis 

In Nederland sinds:  Ik ben in Nederland sinds 

twee jaar. 

Bij ons op school:  Sinds 5 september 2017. 
Gezinssamenstelling:  Ik heb één broer en één 

zusje. Wij zijn met 5 personen. Mijn broer heet 

Abdulrahman en hij is 13 jaar, mijn zusje heet 

Marya en zij is twee en een half jaar oud. Ik ben de 

oudste. Mijn vader werkt als loodgieter, maar hij 

kan ook koken en hij kan nog veel meer dingen. 
Mijn moeder is huisvrouw. 

Hobby(‘s):  Sport, muziek en een beetje dansen. 

Favoriete sport:  Kickboksen en hockey 

Favoriete muziek:  Gitaar- en pianomuziek, maar 

ook Arabische muziek. 
Favoriete artiest:  Humam Hout 

Favoriete schoolvakken:  Biologie en Nederlands 

Favoriete eten:  Alle Aleppo-food, zoals yabrak, 

dat is gemaakt van druivenbladeren 

Beste vrienden: Sara Bouzo en nog één iemand; 

het is beter om zijn naam niet te zeggen. 
Wat vind je mooi in Nederland: Ik vind dat 

Nederland een mooi land is en de mensen zijn heel 

aardig. En ik vind de natuur ook fantastisch in 

Nederland. 

Wat vind je van onze nieuwe school: Ik vind dat 

het een heel mooie school is met aardige docenten. 
Wat wil je graag worden: Ik wil graag dokter 

worden en ik hoop dit niet alleen, omdat ik veel 

mensen wil helpen. 

(Toekomst) ideaal: Mijn ideaal is dokter worden 

en iets goed maken voor Nederland en Nederland-
se mensen, want ze zijn heel aardig en hun gedrag 

is heel goed voor ons. 

Opmerking(en): Ik wil Nederland heel erg bedan-

ken, alle Nederlandse mensen en al mijn docenten. 

 
 
 

 

 

 

 

 

► Even voorstellen  
De meesten van jullie kennen mij al, 

maar ik wil mij toch nog even voor-  

stellen. Ik werk nu een paar maan- 

den op het ISK als docent Nederlands 

en rekenen. Ik ben 58 jaar, 34 jaar  
getrouwd met Gré. We hebben 1 zoon: Joey. Ik heb 

3 katten en een hond. Ik woon in Appingedam. Ik 

heb als hobby’s: wandelen, muziek luisteren (ben 

een hele grote fan van Bruce Springsteen, 

daarnaast vind ik Pink Floyd, U2, King of the 

World, Neil Young, Nils Lofgren, Eric Clapton, Jay 
Nash, De Dijk en Frank Boeijen erg goed), 

autobiografieën lezen (vooral van muzikanten). Ik 

houd van het buitenleven, strand, zee en van het 

Groningse platteland. Mijn favoriete vakantieplek 

is Egmond aan Zee.                          Ger Pentinga 
 

 

 

► NIVEAULEZEN 
Niveaulezen is een goede les om het technisch lezen 

te verbeteren. Eerst de rijtjes, dan de tekst en 

daarna nog uitleg over de betekenis van de woorden. 

Je start in niveau 1 en daarna niveau 2, 3, 4, 5, 6 
en als je heel goed bent niveau 7 ! De docenten in 

niveau 7 moeten veel weten: over lezen én betekenis 

van woorden. In de week van 28 mei zat er een 

moeilijk woord in de les: INBOORLINGEN. 

Op maandag vertelde meneer Kersten dat het 
mensen waren die geboren zijn IN een plaats. 

Bijvoorbeeld in Enumatil, de plaats waar hij zelf 

woont. Op dinsdag vroegen deze slimme leerlingen 

aan mevrouw Oldenburger nogmaals: Wat zijn 

inboorlingen ? Zij vertelde dat het mensen waren, 

die in dorpjes op hele verre plekken wonen, waar 
bijna nog nooit iemand geweest is. Zoals een stam 

in Indonesië, die nog maar net ontdekt is. Alle leer-

lingen zeiden: “Maar meneer Kersten vertelde dat 

andere !” 

Ach ja, die arme meneer Kersten woont in een héél 
klein dorpje in Groningen, waar weinig mensen 

komen. Meneer Kersten, echt, ik ben jaloers op u, 

zou zo verhuizen !!! 
Mevr. Oldenburger 
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► Ramadan 
Tijdens de Ramadan schreef een aantal leerlingen 

over hoe zij deze periode beleefden. 
 

Ik ben moslim. De Ramadan begint 16 mei en is 
over een maand (16 juni) afgelopen. Als je doet 
Ramadan aan vasten moet je alle dagen niet eten 
tot de zon weg is. Ik vind Ramadan leuk, omdat het 
Suikerfeest heeft. De mensen komen bij ons. Wij 
geven lekkere snoepjes. En wij kopen nieuwe 
kleren. We vasten deze maand omdat het fadil is. 
De Ramadan is de goede maand. 

Suzan Moustafa (groep P) 
 

Ramadan is een bijzondere maand. Ik vind 
Ramadan heel mooi. Ramadan is een goede maand 
voor alle moslims. Hij houdt van elke moslim. Je 
moet vasten. Betekenis: Geen eten en drinken en 

ook niet doen Ramadan van leeftijd acht jaar. Je 
moet bijna dertig dagen vasten. Elke dag in 
Ramadan je moet bidden. Je moet geld geven aan 
arme mensen. Ramadan is ook nog gezond. Is 
Ramadan klaar, dan een moslim viert Suikerfeest. 
Dan is het vasten klaar en je moet zeggen van 
“Gouj”.  

Yahia Sahkta Abou Zeinab (groep P) 

 

 

 

 

 

 

 

► Training voor Buurt Battle  
Vanaf maandag 12 maart kreeg een groot aantal 

leerlingen van onze school gedurende zeven weken 

in het kader van de Buurt Battle één keer in de 

week voetbaltraining op sportpark “’t Heem” in Ter 

Apel. De Buurt Battle is een initiatief van de 
stichting “FC Groningen in de maatschappij” en 

wordt ondersteund door AVEBE. De doelen van dit 

project zijn om de leefstijl van jongeren positief te 

beïnvloeden, om de maatschappelijke betrokken-

heid van de jongelui te vergroten (zie onderste foto) 

en om sportparticipatie te bevorderen. De Buurt 
Battle werd dinsdagmiddag 1 mei afgesloten op 

sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. Hiervan 

ziet u een fotoweergave op blz. 1.  

 

 

 

 

 

► Raadsels van de maand  
 

1. Welke tafel heeft geen poten ? 

 

2. De moeder van Anita heeft zeven kinderen. Ze 

heten Anna, Anke, Amber, Alice, Amalia en Aster. 
Wat is de naam van het zevende kind ? 
 

3. Twee vaders en twee zonen gaan op een mooie 

dag vissen. Ieder is tevreden want vangt een vis. Er 

worden in totaal drie vissen gevangen. Hoe kan dit? 

 

 

 

 

 ► We spelen “Twister”………  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de groepen A en B (de relatieve nieuwkomers op 
school) werd de voorbije weken gewerkt binnen het 

thema “Het lichaam”. Onderdeel hiervan zijn o.a. 

de kleuren, links en rechts, handen en voeten. En 

als de temperatuur ook al in de maand mei 

dusdanig hoog wordt dat er bijna niet meer in het 

lokaal valt te verblijven, dan ga je naar buiten en 
speel je met elkaar op het plein het toepasselijke 

spel “Twister”. En zo te zien op de foto’s, met 

zichtbaar veel plezier. 
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►Puzzel van de maand juni 
Donderdag 14 juni begint het wereldkampioenschap 

voetballen in Rusland. Hieronder zie je zeven spelers 

die (zo goed als zeker) deelnemen aan dit wereldkam-

pioenschap. Wat zijn hun achternamen ? Zoek de 
goede letter uit hun naam en zet die letters achter 

elkaar. Welk woord vind je dan ?? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

                                      

                                1 = ……………    5 = …………… 

   2 = ……………    6 = …………… 

3 = ……………    7 = …………… 

4 = …………… 

 

      1    2    3    4    5    6    7 
                                      ___ ___ ___ ___ ___ ___  ___ 

 

► ISK-voetbaltoernooi in Assen 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

► Leerlingenwerk  
BEHANG 

Groep P heeft behang gemaakt. Wij krijgen vaak 

opdrachten waarbij je niet echt realistisch hoeft te 

kunnen tekenen, maar wel goed moet kunnen 
kijken, in het begin een beetje nadoen en verder je 

eigen stijl moet zoeken.  We tekenden mensen met 

dikke stift in simpele lijnen en kleurden ze daarna 

zwart in.  We knipten ze allemaal uit en plakten ze 

met behangerslijm op gelijke afstanden op de 
gangmuur. Als je de mensen aan de randen half af-

knipt, lijkt het net echt behang van de rol !  Nu moet 

er nog lak over, zodat er één matte laag overheen ligt. 

Wie wil dat graag doen? Rojin ? Of Omar ? 
 

 

► Mop van de maand  
EERLIJKHEID DUURT HET LANGST 

“Kan iemand mij een voorbeeld geven van de 

uitdrukking: Eerlijk duurt het langst ?”, vraagt de 

meester. “ Ik meester !”, antwoordt Jantje. “Als ik 
bij een toets afkijk, ben ik zo klaar, maar als ik 

alles zelf invul ben ik urenlang bezig !” 

 

 

 

 

 

 

Sneeuwpret op de ISK 

1. 
4e letter 
 

6. 
7e letter 
 

7. 
6e letter 
 

5. 
3e letter 
 

3. 
4e letter 
 

2. 
2e letter 
 

4. 
5e letter 
 


