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Laatste nieuwsbrief 2019 
We kunnen terugkijken op een jaar vol 
wisselingen van leerlingen en ook collega’s. 
Een jaar met ontzettend veel activiteiten 
binnen de muren van onze ISK, maar ook veel 
leuke dingen buiten de ‘poort’. Net voor de 
zomervakantie hebben we een geweldig goed 
bezochte pleinmarkt gehouden, waarna we 
een mooi bedrag konden schenken aan Het 
Viaduct in Ter Apel. Daarnaast zijn we naar 
Kardinge geweest om te schaatsen. Een 
geweldige ervaring voor sommige leerlingen, 
die nog nooit op de schaats hadden gestaan. 
We deden met veel leerlingen mee aan de RSG 
RUN, hierbij was onze eigen Abdulrahman de 
allersnelste van iedereen. Al met al een 
gevarieerd jaar met veel nieuwe ervaringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jaarsluiting 
De laatste schoolweek stond in het teken van 
de jaarsluiting. Op woensdag werd er door de  
mentoren een lesblok verzorgd in het kader 
van de jaarsluiting. Alle groepen waren druk 
met het voorbereiden van een internationale 
kerst/Nieuwjaarsgroet. Deze werd opgenomen 
door collega Marcel en aansluitend werden er 
door de groepen kerstkaarten , traktaties voor 
de vrijdag, kerstversiering gemaakt of andere 
gezellige dingen gedaan. Op vrijdag hadden de 
leerlingen het eerste blok gewoon les en na de 
pauze begon de jaarsluiting. Alle leerlingen 
zaten in de kantine, waar de foto’s van het 
afgelopen jaar vertoond werden, net als de 
wensen van de groepen. 
Tijdens de jaarsluiting was er voor iedereen 

warme chocolademelk, een taartje in de 
vorm  van een kaars en als Nederlandse 
afsluiter…… een oliebol. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
6 groepen 
Door een groter aantal leerlingen op school, 
hebben we een extra groep geformeerd. 
Hiervoor is Gea Klaassens aangenomen, zij 
heeft veel ervaring met onze doelgroep.  
Vanaf januari zal Ad Jan van Larsdonk als 
vrijwilliger bij ons komen werken en collega’s 
ondersteunen waar nodig. 
 
Januari - februari 2020 
6 januari    – 10.20 uur start school 
14 januari  – Geen school, docenten      

hebben een ontwikkeldag 
15 februari  – start Voorjaarsvakantie 
26 februari  – 8.30 uur start school 
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