Van de schoolleiding:
Hierbij ontvangt u de eerste Nieuwsbrief
van het schooljaar 2018-2019. In
tegenstelling tot de vorige jaargangen is de
vernieuwde versie vooral minder voorzien
van foto’s. Foto’s die veelal een treffend
beeld geven van schoolactiviteiten en
schoolsfeer. De voornaamste reden voor
het niet plaatsen is, dat ook wij uiterst
precies en voorzichtig wensen om te gaan
met de uitwerkingen van de aangescherpte
privacy- wetgeving. Met een continue
instroom van leerlingen en overwegend
niet-Nederlands en/of Engels sprekende
ouders is het o.i. niet reëel om de
handtekening van elke ouder gelijk te
mogen stellen met het doordrongen zijn
van de inhoud.

In dit nummer:
-van de schoolleiding
-zwemonderwijs
-bezoek aan ’t Rijks
--schaatsen in Kardinge
-natuureducatie
-project Engelse taal

Zwemonderwijs:
COA en ISK vinden het verzorgen van
zwemonderwijs voor nieuwkomers
belangrijk. Daarom……..

Met ingang van dit schooljaar worden er
drie nieuwsbrieven uitgegeven.
De leerlingen en medewerkers van de
school wensen u veel leesplezier en een
zeer voorspoedig 2019 toe.

Mevr. Gram
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Bezoek aan ’t Rijks:

Natuureducatie dag:

In het kader van Cultuureducatie proberen
musea, waaronder het Rijksmuseum, de
belangstelling onder (vmbo-) leerlingen te
vergroten. Op 7 november gingen mavo4
leerlingen en leerlingen ISK gezamenlijk
naar Amsterdam. Vooraf was het bezoek,
naar leerlingencontacten en inhoud goed
voorbereid.

Vrijdag 2 november staken de leerlingen
van twee lesgroepen de handen uit de
mouwen om bij te dragen aan de
Natuurwerkdag van Landschapsbeheer
Groningen
en
Staatsbosbeheer.

Onze leerlingen vonden het een uitermate
boeiende dag, want wie krijgt nu tijdens z’n
schoolloopbaan de kans om min of meer
gratis ’t Rijks te bezoeken. Hieronder een
aantal indrukken van onze leerlingen.
1. De mooiste was Jesus en zijn 12 vrienden van hem.
Het is in de hemel. Daar alle mensen zijn
blood. Omdat bij bloode mensen dan zijn alle mensen
gelijk ook rijk en arm. Ik kan dat goed zien en
begrijpen. Het was duidelijk wat heeft jesus heeft
voor hen gedaan.
2. De nachwacht vind ik de beste schilderij er staat de
polietsie en de burgemeester. De kleuren zijn heel
mooi voor de ogen.
3. Ik vind gisteren een mooie en interessante dag en
mijn indruk van gisteren is eigenlijk:
de nachtwacht, want ik zie hoe sterk Nederland was.
4. de schilderij van de fruit. Veel fruit en goud en een
aapje. Want met deze schilderij zie ik hoe rijk waren
de nederlanders.
5 Wat mij opvalt is: de schilderij van de politie van
de schilder B. van der Helst. het is net 3D vorm.
De stof van hun kleding lijkt heel echt, het is zo mooi
geschilderd dat je het aan kunt raken.
Alleen hun gezichten zijn niet vet gedrukt. Hij heeft
ook zichzelf erin geschilderd, maar helemaal
achteraan.
.

Het succes van de Natuurwerkdag in onze
provincie danken we mede aan hun inzet!
Met hun hulp kunnen we veel betekenen
voor de natuur en houden we het
Groningse landschap mooi. De Bosbeek en
directe omgeving werd onder kundige
begeleiding ontdaan van de nodige takken
en struiken. Beek en wandelaar hebben zo
weer extra ruimte gekregen.
Zorg om de natuur is ook leerlingen leren
om niet mee te gaan in het laten
rondslingeren van afval. Als school spannen
we ons ook in om zo weinig mogelijk plastic
verbruiksvoorwerpen te gebruiken, zoals
borden, drinkbekers en roerstaafjes.
Immers: plastic troep veroorzaakt alleen maar
plastic soep en daar doen we de planeet, het
dierenwelzijn en uiteindelijk ons zelf geen plezier
mee!
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Schaatsen Kardinge:

Fluency training in English…

Woensdag 5 december was het weer zo ver.
Het jaarlijkse uitje naar de ijsbaan in
Groningen. Met twee bussen zijn we met
alle leerlingen naar Groningen afgereisd om
daar kennis te maken met de nummer 1
wintersport in Nederland... Schaatsen!
Onder begeleiding van een groep sportklas
leerlingen van de RSG gingen onze
leerlingen voorzichtig het ijs op. Na veel
vallen en opstaan kregen de leerlingen het
steeds beter onder de knie. Ook werden er
hier
en
daar
schaatswedstrijdjes
georganiseerd en foto's en video's gemaakt
van de geleerde vaardigheden op de
schaatsen. Niet veel later werd er een echte
ijshockeywedstrijd gespeeld waar werd
gestreden voor ieder punt. Onder leiding
van twee aanvoerders werden teams
gemaakt waarna de strijd losbarstte. Ook
was er een klein clubje aan het schaatsen op
de 400m. baan. Tussen alle professionals
voel je jezelf er ook bijna één. De tijd vloog
voorbij en na alle harde inspanningen was
het tijd om even op krachten te komen in de
kantine. Daar werd de dag afgesloten met
een hapje en een drankje. Het was een erg
leuke en sportieve dag waar we nog vaak
met goede herinneringen aan terug zullen
denken. Ik kan niet wachten tot volgend
jaar. Jij ook niet?

The passed six weeks Group F has been
working on their Fluency in English. Once a
week they talked and presented in English.
We talked about these topics:
- Clothes and sports
- Traditions and culture
- Festivities and dance
- Religion and culture
The last 30 minutes of every lesson they
presented what they had been talking
about.
A small group didn’t speak English, so they
had a basic course in English, the students
are able to count in English now, they know
the days of the week, the months, the
alfabet and they can also introduce
themselves.
During these fluency-lessons the group was
devided in three groups. These groups were
guided by two guest lecturers and our own
English teacher. This try-out was very
successful and instructive, so later this
schoolyear we would like to repeat the
fluency-project. When we do it again, the
beginnersgroup can also join in presenting
what they have been talking and working
about.
Once more a big THANK YOU to our guest
lecturers. Without them we couldn’t have
been able to organize this project.

Meneer Idema

Group F and Mevrouw Dijks.
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