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Nieuwsbrief 5/2020. 
 
Ithaka project 
In de week van 10 t/m 14 februari is er op      
onze ISK een project gehouden met een aantal 
groepen. Hierbij moest een  onderwerp 
gekozen worden, waarna een 
verhaal gemaakt werd om uiteindelijk te 
gaan verfilmen. Het verfilmen  vond plaats 
 op 14 februari. De deelnemende groepen 
waren deze dagen een uurtje later vrij. 
 
 
Even voorstellen: 
Ik ben Ad-Jan van Larsdonk. Ik 
ben 52 jaar oud. Ik woon in 
Exloo. IK heb altijd gewerkt in 
    het basisonderwijs. Sinds 
     begin januari werk ik             
       vrijwillig op school. Ik 
        ondersteun de docenten 
          in de begeleiding van  
           hun leerlingen. Ik vind  
           dit heel leuk. De ISK Ter Apel is een  
            gezellige school waar iedereen elkaar  

 
 
 
 
 
 
 
helpt. Daar ben ik heel blij mee. Ik hoop dat 
we samen een leuke leerzame tijd op de ISK  
hebben. 
 
Vanaf 1 december 2019 maak ik onderdeel uit 
van het ISK team. Ik geef 
Nederlandse les en 
rekenles.  
Mijn naam is Gea 
Klaassens en ik woon 
met mijn gezin in een 
klein dorpje in de buurt van Ter Apel.  
Sinds vijftien jaar geef ik les aan nieuwkomers. 
Eerst op de AZC school in Musselkanaal, 
daarna aan de inburgeraars met als werkgever 
Noorderpoort.   
Waarom deze doelgroep? Mijn motto is: ieder 
mens heeft zijn eigen taal en kleur maar in de 
kern zijn wij hetzelfde. Ik zoek de verbinding 
met mensen vanuit dit uitgangspunt.   
De leerlingen op het ISK hebben het 
vertrouwen nodig dat de toekomst vol ligt met 
mogelijkheden.  
Vanaf nu mag ik daar een bijdrage aan 
leveren!  
 

Rijksmuseum 
Op 13 maart a.s. zullen een aantal groepen 
van de ISK een bezoek gaan brengen aan het 
Rijksmuseum in Amsterdam. De groepen 
zullen van te voren een programma doorlopen  
bij ons op school, zodat ze goed beslagen ten 
ijs zullen komen. 
 
PSO 
Tijdens de lessen PSO zijn 
onze leerlingen praktisch 
bezig op diverse 
gebieden. Zo hebben we 
een bezoek gebracht aan 
Renda Pronk Yoga  in Ter 
Apel. In twee korte  
sessies leerden de 
leerlingen zichzelf 
ontspannen. De 
leerlingen hebben het 
als erg fijn en nuttig 
voor henzelf ervaren.  
Daarnaast werd de 
school bezocht door 
Stichting Oger, een 
organisatie die werkt 
met reddingshonden. In 
het begin vond 
menigeen het maar 
spannend, maar 
uiteindelijk vond ieder 
het erg leuk. Ook koken stond deze periode op 
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het programma, wat resulteerde in heerlijke 
broodjes Syrische kip en miniloempia’s. 
 
 
Ziekenboeg 
Martine Potze is al een poos ziek thuis, dit na 
een hersenschudding. We wensen haar enorm 
veel beterschap en we hopen haar gauw weer 
te treffen op de ISK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda: 

 
11 t/m 14 februari -Ithaka project 
14 februari  -Valentijnsdag 
15 t/m 25 februari -
Voorjaarsvakantie 
22 februari  -Carnavalsoptocht 
in 
     Ter Apel 
4 maart  -Ontwikkeldag 
   - Leerlingen vrij 
13 maart  - 
BezoekRijksmuseum 

- NL Doet Bosbeek 
17 maart  - 
Rapportbespreking 
20 maart  - Rapport mee! 
25 maart  - 
Oudergesprekken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


