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Ziekmelding via Magister 

Sinds een aantal weken kunt u uw zoon of dochter online via 

de Magister app of -website online ziekmelden. In een heleboel 

gevallen gaat dat goed. Toch zijn we over deze mogelijkheid 

van ziekmelden nog niet helemaal tevreden. 

De regels zijn: 

 Online kunt u alleen ziekmeldingen doen voor minimaal een hele dag 

en hooguit 2 dagen. Graag vóór 8.30 uur ziekmelden. 

 

 Alle andere verlofaanvragen, vaak korter dan een dag, bijvoorbeeld 

voor bezoek aan arts of orthodontist kunnen alleen telefonisch. Ook 

vóór 8.30 uur. Als u dit online meldt, dan staat uw zoon of dochter voor 

de hele dag ziekgemeld! 

We constateren dat het aantal ziekmeldingen de laatste paar weken gestegen 

is. Dit kan natuurlijk toeval zijn (griepgolf), maar het kan ook zijn dat leerlingen 

zichzelf online ziekmelden, waar u geen weet van heeft (via uw inloggegevens 

van Magister). Het zou goed zijn om in Magister de absentie van uw zoon of 

dochter op te zoeken en te kijken of alle afwezigheid met uw instemming is en 

klopt. 

Tot slot vragen we u om bij het online ziekmelden een korte omschrijving te 

geven van de ziekmelding, zodat we een idee kunnen krijgen van de duur van 

de afwezigheid. 

We hopen u hiermee wat meer duidelijkheid te hebben gegeven over het 

online ziekmelden in Magister. 

Barbecue voor alle examenkandidaten 

Op vrijdag 20 april komen alle examenkandidaten om 

12.00 uur op school om van hun mentor de cijferlijsten 

uitgereikt te krijgen. Meteen na afloop hiervan wordt 

alle examenkandidaten een barbecue aangeboden.  

Op deze dag zijn de overige leerlingen                      

na het 4de uur vrij. 
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Examens 

Op 4 april is het eindexamen voor de leerlingen van klas 4 BB en 4KB 

begonnen met het CSPE, dat wil zeggen het praktijkexamen Verzorging of 

Techniek breed. Hiervan is de uitslag op woensdag 6 juni bekend en beginnen 

de herkansingen voor de leerlingen die (een deel van) het praktijkexamen 

willen of moeten herkansen. 

Het Centraal Schriftelijk Examen (CSE1) voor de overige vakken start voor alle 

afdelingen op maandag 14 mei en duurt tot en met maandag 28 mei. Op 

woensdag 14 juni is de uitslag van het eerste tijdvak bekend en worden alle 

kandidaten gebeld over de uitslag.  

Voor leerlingen die nog willen of moeten herkansen, start maandag 18 juni 

het tweede tijdvak (CSE2). Voor de meeste afdelingen zijn deze herexamens 

op school, echter voor de leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg 

(KB), worden de vakken Engels, natuurkunde, maatschappijkunde en biologie 

afgenomen op woensdagmiddag 20 juni ’s middags in de stad Groningen. 

Mocht uw zoon of dochter één van deze vakken moeten herkansen, dan 

kunnen we het vervoer regelen, aangezien we sinds kort in het bezit zijn van 

een 9-persoons busje. 

Galafeest 

Het galafeest voor de examenkandidaten vindt dit jaar 

weer plaats in Het Boschhuis op vrijdagavond 1 juni.            

Een uitnodiging volgt. 

 

Diploma-uitreiking: donderdag 5 juli (vmbo) en vrijdag 6 juli (hv) 

De uitreiking van het diploma voor de leerlingen van                                          

4 vmbo-BB/KB Techniek is op donderdag 5 juli om 12.30 uur.                 

Om 15.30 uur nemen de geslaagden van 4 vmbo-BB/KB Verzorging hun 

diploma in ontvangst en de geslaagden van 4 mavo om 19.30 uur. 

De diploma-uitreiking voor de geslaagden van 6 vwo is op vrijdag 6 juli om 

14.30 uur. Voor de geslaagden van 5 havo op deze vrijdag om 19.00 uur. 

De overige leerlingen hebben op deze donderdag en vrijdag geen lessen 

meer na het 3e uur.  We wensen alle kandidaten veel succes!!! 
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Buslijn 42 – problemen met bustijden   

Qbuzz heeft opnieuw de bustijden gewijzigd van lijn 42. 

Voor onze leerlingen is dit erg vervelend. Het gaat nu 

vooral om het eerste uur. Door de wijziging komen de 

leerlingen nu weer nét te laat in de les.Dhr. Venema heeft 

weer contact opgenomen met de gemeente.        

Hij heeft daarbij aangegeven dat het zeer wenselijk is dat 

de bus 5 à 10 minuten eerder vertrekt. De gemeente laat 

z.s.m. weten wat er gaat gebeuren. 

   

‘Van de bouwplaats’ – deel 1 

(een overzicht van actuele informatie m.b.t. de ‘vernieuwbouw’) 

Nieuwe sportzaal 

Wethouder Potze heeft 28 maart de nieuwe sportzaal officieel geopend. De 

nieuwe sportzaal heeft een oppervlakte van 375 m2 en een hoogte van meer 

dan 7 meter. De sportzaal is onder andere voorzien van een zeer uitdagende 

klimwand, slackline, klimnet en voldoet ruim aan alle eisen van deze tijd. 

Met het gereedkomen van de nieuwe sportzaal en al eerder de lesruimtes 

voor Zorg & Welzijn 

en Techniek is dit deel 

van de verbouwing 

afgerond. 

Op dit moment vinden 

er gesprekken plaats 

hoe de vervangende 

nieuwbouw van het 

middendeel vorm moet 

worden gegeven. In de 

planning wordt medio 

2019 een vervolg 

gegeven aan de  

vernieuwbouw. 
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Open dag 

Zaterdag 27 januari was de jaarlijkse Open Dag van de RSG. De Open Dag 

is bezocht door bijna 800 bezoekers en heeft geleid tot 175 nieuwe 

aanmeldingen voor klas 1. Uiteraard trok de nieuwe sportzaal veel 

belangstelling, maar ook de nieuwe profielen techniek konden laten zien wat 

ze allemaal in huis hebben. Daarnaast was er natuurlijk de mogelijkheid om de 

gehele verdere school te leren kennen en nadere informatie in te winnen.      

De oliebollen van bakker Bos waren ook dit jaar weer een groot succes.                        

 

Prijsvraag open dag 2018 

Tijdens de open dag op zaterdag 27 

januari is de aftrap geweest van de 

RSG ‘Ontwerpwedstrijd’.  Leerlingen in 

groep 8 kregen de opdracht om een 

cartoon te ontwerpen met als thema    

‘De gezonde school’. Er mocht 

getekend, geknipt, geplakt, geschilderd, 

gefotoshopt worden. Voor het winnende 

ontwerp stond er een prachtige prijs 

klaar, namelijk een laptop inclusief tas 

en muis. Er kwamen prachtige cartoons binnen. Na beraad heeft de jury 

besloten dat Lieke Vos het winnende ontwerp had in gestuurd. Op 

woensdag 11 april heeft zij haar prijs in ontvangst genomen. 

Decanaat hv 

De decaan is betrokken bij keuzeprocessen in de meest ruime zin van het 

woord. Op het havo vwo beginnen we in de tweede klas heel voorzichtig in de 

laatste week van het schooljaar. Leerlingen gaan een dagje stage lopen, aan 

de slag met een tweedaags (profiel-) project en gaan op excursie.  

De leerlingen in de derde klas havo vwo hebben zich in de mentorlessen 

voorbereid op hun profielkeuze en hebben inmiddels de vakken gekozen 

waarin ze examen gaan doen. Op de havo was de verdeling over de profielen 

als volgt: CM: 8%; EM: 31%; NG: 42%; NT: 19%. Leerlingen in vwo 3 kozen 
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voor CM: 5%; EM: 29%; NG: 32%; NT: 34%. Eventuele wijzigingen kunnen 

tot uiterlijk 7 mei via de mail worden doorgegeven.  

Vanaf de vierde klas havo vwo ondernemen de leerlingen veel keuze-

activiteiten op individuele basis. Na overleg met de decaan kunnen de 

leerlingen in havo 4/5 en vwo 5/6 twee dagen per schooljaar uitgeroosterd 

worden voor een dergelijke activiteit (meeloopdag, beroepsoriëntatie etc).    

Bij het verschijnen van deze nieuwsbief hebben havo 4 en vwo 4 leerlingen 

gezamenlijk deelgenomen aan de College Carrousel RUG (5 april) of de 

HanzeXperience (17 april).  

Deze beide dagen worden 

georganiseerd om kennis te maken met het vervolgonderwijs (WO/HBO) en 

mogelijke vervolgopleidingen. Op maandag 9 juli worden alle 4e klas 

leerlingen uitgebreid voorgelicht door oud-leerlingen van de RSG. 

Veel leerlingen in vwo 5 zijn zich aan het oriënteren op een mogelijke 

vervolgopleiding door middel van webklassen (online proef studeren). Dit is 

een aangename manier om de inhoud van een WO-studie te verkennen. Op 

16 mei a.s. gaan alle leerlingen uit vwo 5 naar de onderzoeksdag van de 

RUG. Op deze dag krijgen de leerlingen colleges en workshops betreffende 

het doen van onderzoek en het opstarten van het profielwerkstuk.  

Bijna alle examenkandidaten hebben zich inmiddels aangemeld voor hun 

vervolgopleiding via studielink. De deadline voor het inschrijven van de 

meeste opleidingen is 1 mei 2018. De uitslagen van de decentrale selectie 

procedures zijn/komen op dit moment binnen (deze leerlingen hebben zich al 

aangemeld voor 15 januari 2018) en veel leerlingen zijn/gaan aan de slag met 

de (verplichte) matching-procedure. De manier waarop een vervolgopleiding 

de studie-matching vormgeeft is erg verschillend per opleiding. In alle gevallen 

levert deze procedure een (niet-bindend) studieadvies op.  

Op naar mei, op naar het eindexamen,                

heel veel succes allemaal!! 
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Decanaat vmbo 

Sinds dit schooljaar ben ik decaan van het vmbo. Een enorm leuke en 

uitdagende taak. Als decaan help ik leerlingen met allerlei keuzes die gaan 

over profielen, vakken en vervolgopleidingen. Elke donderdag zit ik op mijn 

kantoor en weten erg veel leerlingen me te vinden als ze met vragen zitten. 

Ook voer ik regelmatig gesprekken met ouders en leerlingen. In klas 2 van het 

vmbo beginnen leerlingen met Qompas. Qompas is een LOB programma 

(Loopbaan oriëntatie en begeleiding) waardoor leerlingen meer over zichtzelf 

te weten komen. Er zit ook een beroepentest in die voor sommige leerlingen 

heel interessante antwoorden oplevert. 

 

Zaterdag 21 april wordt er door industriekring Ter 

Apel in samenwerking met de Rabobank en de RSG 

Ter Apel een Open Bedrijven dag georganiseerd. 

Leerlingen kunnen zich inschrijven via een link in de 

mail of via     de RSG website. 

 

Inmiddels zijn alle voorlichtingsavonden geweest en 

hebben alle leerlingen weer profielen en/of 

vakkenpakketten gekozen. Veel leerlingen in klas 4 

hebben een dag mee gelopen op het mbo en hebben                               

inmiddels een kennismakingsgesprek gehad. 

Bijna alle leerlingen uit klas 4 zijn ingeschreven voor het mbo en een enkeling 

wil nog graag op de RSG blijven om een havo diploma te halen. Voor de 

basis- en kaderleerlingen zijn de praktijkexamens alweer afgerond.  

 

Ik wens alle leerlingen die examen doen dit jaar     

heel veel succes! 

Vriendelijke groet, Frank Schut 

 

 

 

 

 

 



  Nieuwsbrief april 2018-8 

 

 

Project duurzaamheid hv-3 

In de afgelopen twee maanden kwamen alle leerlingen van havo en vwo 3 in 

contact met vele kanten van het begrip duurzaamheid. Het begon met de 

nodige kennis en achtergrond. (Eigenlijk betekent het gewoon dat we leven op 

een manier dat we de aarde niet vervuilen of uitputten, zodat anderen niet de 

dupe zijn of worden van onze manier van leven.) Daarna keken, luisterden, 

proefden, filmden en creëerden de leerlingen zelf onderdelen van 

duurzaamheid. 

Het begon met een aftrap in februari waarbij het project werd uitgelegd en de 

leerlingen meteen aan het werk werden gezet in een aantal workshops. Zo 

werden er sieraden gemaakt van hergebruikt materiaal, bouwden anderen een 

zonneauto, controleerde een groep onze eigen school op duurzaam gebruik, 

discussieerde een twintigtal leerlingen over wat nou duurzaam eten is en 

leerden weer anderen over de circulaire economie.  

In maart gingen we in drie groepen op excursie. Het windmolenpark in de 

Eemshaven, centrum voor volhoudbaarheid Hibertad in Hardenberg, 

melkveebedrijf Landleven in Onstwedde, aardehuizen in Olst en duurzaam 

wonen in Grolloo werden bezocht. Elke leerling kwam deze dag op twee 

projecten. De verslaglegging bestond uit een persoonlijke foto-animatie. 

Al deze inspiratie gebruikten leerlingen om een eigen duurzame oplossing te 

ontwerpen. Natuurlijk na eerst een gedegen vooronderzoek te doen tijdens de 

lessen. Op een dinsdag kregen de leerlingen de hele dag de tijd om hun 

duurzame ontwerp uit te werken. Dit was een erg gezellige, maar zeker ook 

nuttige dag.  

Als afsluiter was er de duurzaamheidsmarkt (dinsdagavond 10 april) in de 

schoolkantine. Leerlingen kennen allemaal de powerpointpresentatie.           

Nu werd ze echter gevraagd om hun ontwerp op een heel andere manier te 

presenteren, eigenlijk zoals je dat op een beurs doet. Belangrijk is daarbij je 

product goed te verkopen. Dit kan door creatief te zijn of juist door veel 

achtergrondkennis te hebben en deze te kunnen presenteren. Veel familie en 

vrienden kwamen op deze avond af, ook een afvaardiging van de gemeente 

Westerwolde was present.  

Al met al een geslaagde afsluiting van een leuk en leerzaam project.            

Klik hier voor een filmpje over dit project. 

https://animoto.com/play/wSoh1r5fDFwGo9JA1ZwSIQ
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Olympic Moves 

Ook dit jaar heeft de RSG weer 

deelgenomen aan de regionale 

finales van de Olympic Moves, een 

schoolcompetitie. De landelijke 

finale wordt op het NOC*NSF 

complex gehouden in Papendal.   

De RSG heeft met 2 voetbalteams 

mee gedaan uit de eerste klas en 

een meisjes volleybal team uit de 

derde en vierde klas. De teams 

hebben een aantal weken getraind 

voorafgaand aan het toernooi. 

Ondanks de gedegen voorbereiding, 

wist geen van de teams beslag te 

leggen op de regionale titel. Het 

plezier en fanatisme waarmee de 

leerlingen echter hebben mee 

gedaan, is een grote motivatie om 

volgend jaar weer aan diverse 

sporten mee te doen en hard te 

blijven trainen. 

Sectie LO 

 

 

 

Workshop muziek mavo 4  

De ochtend voor de voorjaarsvakantie was voor de leerlingen uit mavo 4 

gevuld met muziek. In het kader van het vak CKV hebben ze meerdere 

workshops gevolgd. Een eigen ringtone maken, met dj-techniek eigen muziek 

produceren, muziek maken met olievaten, keukentrappen en cementkuipen. 

Leerlingen en docenten kijken met veel plezier terug op deze ochtend. 



  Nieuwsbrief april 2018-10 

 

 

Profielexcursie  vwo-5: Enschede – Hamburg – Goslar 

Op 12 maart ben ik (Ruby Dijk) samen met mijn klasgenoten uit de vijfde klas 

vwo vertrokken richting Duitsland. Via Enschede naar Hamburg en het 

Harzgebergte. De reis zou in totaal vijf dagen duren en de agenda stond 

natuurlijk vol activiteiten en bezichtigingen. Om te beginnen in Enschede, voor 

een deel van de groep op de Universiteit Twente en voor de rest in het 

Roombeek cultuurpark waar we ons bezig hebben gehouden met 

verschillende aspecten van de kunst. Aan het einde van de dag zijn beide 

groepen weer samen verder gegaan richting de eindbestemming: Hamburg.  

Aangekomen in Hamburg 

hebben we ons geïnstalleerd 

in de jeugdherberg en na een 

voor sommige mensen korte 

nacht was het tijd om de stad 

in te gaan. Na onder andere 

een rondvaart gemaakt te 

hebben stond er een 

stadswandeling op het programma, georganiseerd door een aantal leerlingen, 

in combinatie met een creatieve foto-opdracht.  

Het verblijf in de stad duurde echter niet lang, want woensdag was het alweer 

tijd om richting het pittoreske Harzgebergte te gaan, waar het op dat moment 

nog sneeuwde. Diezelfde middag nog hebben we een wandeling door de 

prachtige natuur gemaakt en in de daaropvolgende dagen hebben we het 

mijngebied Rammelsberg bezocht 

en de hoofdstad Goslar 

bezichtigd. Vrijdagochtend stapten 

we weer met zijn allen in de bus op 

weg naar huis, met onderweg nog 

een aantal bijzondere 

bezienswaardigheden zoals de 

Externsteine en het 

Hermannsdenkmal. Al met al was 

het een leuke week waarin we veel 

hebben gezien, maar vooral ontzettend veel lol met elkaar hebben gehad. 
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RSG ‘Wat beweegt jou?’ 

Voor leerlingen in groep 8 die meer willen en kunnen, biedt de RSG al een 

aantal jaren een uitdagend project aan. Op 5 middagen wordt er aan de hand 

van een thema gewerkt naar een presentatie. Dit jaar startte het project al in 

november. Thema: Wat beweegt jou? In de brief naar de leerling stond het 

volgende Je leert van alles over wat maakt dat jouw lijf beweegt. Wat doen je 

hersenen, zenuwen en spieren? Hoe kun je bewegen? Kun je ook zomaar 

ineens stoppen met bewegen? Welk effect hebben jouw bewegingen op 

iemand anders? Hoe kun je communiceren door te bewegen? Kortom, wat 

beweegt jou?  

Een groep van 22 leerlingen uit groep 8 heeft deelgenomen aan het project. 

Tijdens het project hebben de leerlingen elke bijeenkomst een ander 

onderdeel gedaan. Tijdens de opdrachten maakten ze kennis met vakken als 

LO, biologie, natuurkunde, drama en beeldende vorming . In de uiteindelijke 

presentatie die leerlingen zelf aan ouders, broertjes, zusjes en andere 

belangstellenden gaven, lieten ze zien wat ze geleerd hadden over beweging. 

Het project werd afgesloten met de uitreiking van de behaalde certificaten. 

Femke Klompsma (vwo5) gaat naar IJsland en de VS! 

Elk jaar organiseert de afdeling Noord van de Odd Fellows een 

schrijfwedstrijd voor vwo 5- leerlingen van scholen uit de regio . Al vaker 

schopte een leerling van onze school het tot de finale, maar het is al jaren 

geleden dat een van onze leerlingen de ronde, waarin zij in gesprek moeten 

met leden van de Odd Fellows, als beste uit de bus kwam en de prijs uitgereikt 

kreeg na de presentatie van hun opstellen. 

Dit jaar mochten twee van onze leerlingen, Ruby Dijk en Femke Klompsma 

meedoen aan de finale. Vrijdagavond 21 maart presenteerden de vier 

finalisten hun essays in de borg " Welgelegen" in Hoogezand. In een 

volgepakte zaal waren de ouders, collega Boelens en ik getuige van  de 

voordrachten van essays over actuele en maatschappelijke onderwerpen.     

Vier essays van een hoog niveau volgens de jury en Femke won met haar 

essay "Afval bestaat niet!"  



  Nieuwsbrief april 2018-12 

 

 

Dit betekent dat zij met andere jongeren   

uit Europa en Canada op reis mag naar 

IJsland, de VN in New York en naar 

Washington.   29 juni vertrekt Femke, 

samen met één andere Nederlandse 

leerling  (uit Flevoland) . We zijn trots en 

erg benieuwd naar haar belevenissen. 8 

juli komt Femke weer terug en we zullen 

vast van haar horen en/of lezen... 

Femke , nogmaals gefeliciteerd en     

enorm veel plezier gewenst!!             

Mea van der Voo- de Jager 
 

 

Raad van Toezicht  

Vertrek uit de Raad van Toezicht van de heer J. Hazelhoff 

Per 1 april jongstleden is de heer mr. J. Hazelhoff afgetreden als lid van de 

Raad van Toezicht. De heer Hazelhoff maakte sinds 1 januari 2017 deel uit 

van de Raad van Toezicht. Vanwege het aanvaarden van een opdracht als 

jurist  bij een ROC bleek zijn lidmaatschap van de RvT van de RSG niet te 

verenigen met deze opdracht. Hoewel de heer Hazelhoff slechts ruim 1 jaar lid 

is geweest van de RvT, willen we hem natuurlijk ook langs deze weg hartelijk 

dank zeggen voor zijn inzet in de afgelopen tijd en wensen we hem veel 

succes en plezier met zijn nieuwe functie. Vanaf 5 mei aanstaande gaan we 

via het Dagblad van het Noorden, www.vtoi.nl en www.vosabb.nl werven voor 

een nieuw lid. 

Uitwisseling Techniek Breed 2018            

RSG Ter Apel – STREDNI ODBORNI UCILISTE – Tsjechië 

In het kader van internationalisering is vorig jaar het idee 

geopperd om voor een groep techniek breed leerlingen te 

starten met een uitwisselingsproject gericht op techniek. 

Het project valt onder de Pan Europese Educatieve 

projecten. Vanuit eerdere contacten en ervaringen is vorig 

jaar  gekozen om samen te gaan werken met een 

middelbare technische school in het Tsjechische Olomouc.  

http://www.vtoi.nl/
http://www.vosabb.nl/
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Het was vorig jaar een groot succes. Daarom gaan we ook dit schooljaar ruim 

een week naar het oosten van Tsjechië. Dit jaar gaan we naar een middelbare 

technische school in het nabijgelegen Prerov. 

Van zaterdag 23 juni t/m zondag 1 juli 2018 zal een wederom een groep 

examenleerlingen (die het examen dus achter de rug hebben) een week lang 

te gast zijn in Olomouc. Er wordt gereisd op 23-24 juni en 30juni-1 juli. 

De leerlingen zullen lessen volgen in verschillende technische disciplines. 

Daarnaast zullen er over en weer presentaties gehouden worden over de 

eigen scholen.   

Verder wordt er een bezoek gebracht aan de Skoda en Hyundai fabrieken en 

aan een aantal andere kleine aan techniek gerelateerde bedrijven. 

Nieuw is dit jaar dat er een bezoek gebracht gaat worden aan de MEOPTA 

fabriek,wereldmarktleider in het fabriceren van optisch glas voor allerlei 

doeleinden.  

Verder zullen de docenten en leerlingen gezamenlijk deelnemen aan 

discussiebijeenkomsten over diverse internationale en ook technische 

onderwerpen. 

Uiteraard zal er ook ruimte en aandacht zijn voor culturele activiteiten. 

We hopen met het voortzetten van deze uitwisseling een positieve impuls te 

geven aan de inzetbaarheid van onze leerlingen. Ze versterken hun 

vaardigheden, verbeteren hun culturele kennis en vullen hun 

beroepscompetenties aan. 

Voor deze uitwisseling is een grotendeels dekkende subsidie toegekend door 

het Europees Platform naast een eigen bijdrage van alle deelnemers.         

Ook de begeleidende docenten zullen dezelfde eigen bijdrage inbrengen. 

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij ondergetekenden.  

Atte v. Haastrecht & Jacob v.d. Heide 
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Notenschieten internationaal spel           

Dat bij Pasen het traditionele spel notenschieten (neutenriesteren) ook een 

internationaal spel aan het worden is, was donderdagmiddag 29 maart te 

zien in de Internationale SchakelKlas (ISK) van de RSG Ter Apel. In het 

gebouw aan de Westerstraat werd daar de week voor Pasen afgesloten met 

dit altijd leuke, regionale spel. Het was al weer de vijfde editie van het 

notenschieten binnen de ISK.  Hoewel de ruim honderd leerlingen in 

meerderheid nog nooit van het spel gehoord hadden, werd er in de voorronde 

in de zeven verschillende groepen hartstochtelijk gestreden om de 

finaleplaats.   Na de lunch streden deze zeven poulewinnaars samen met 

diegene die de hoogste beurt gooide en 

de beste docent in de finale in de 

centrale hal om de felbegeerde bekers. 

Uiteindelijk werd Ahmed Baki winnaar 

van het notenschieten 2018. Op de 

tweede plaats eindigde Mohammed Atli 

en de derde beker was voor Fadi 

Alcharabi. Al met al een mooi lustrum 

van dit in Ter Apel zo langzamerhand 

internationale spel! 
 

 

 

 

 

 

Ouderraad 

Geachte ouders/verzorgers, 

De ouderraad heeft op 19 maart een vergadering gehad. 

Onderwerpen waren o.a. de Open Dag 2018, de oplevering van de nieuwe 

gymzaal, ook maakten we kennis met Jan Kruize (voorzitter van de 

leerlingenraad). In onze vergaderingen komen diverse thema's aan bod o.a. 

het rookbeleid en respect en sociaal gedrag op school. Heeft u vragen of 

belangstelling voor de ouderraad? U kunt ons vinden op de website van de 

RSG Ter Apel onder ''onze school'' (ouderraad aanklikken). Ook staan we op 

Facebook. Ons e-mailadres is ouderraad@rsgterapel.nl. 

 

 

 

mailto:ouderraad@rsgterapel.nl
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Leerlingenraad 

De leerlingenraad van de RSG zorgt ervoor dat ook de leerlingen hun stem 

kunnen laten horen op onze school. 

We vergaderen ongeveer eens per anderhalve maand en daar hebben we het 

dan over allerlei zaken waar wij, als leerlingen, tegenaan lopen. Dit kan zowel 

praktisch als beleidsmatig zijn. We hebben bijv. voor een pinautomaat in de 

kantine gezorgd, omdat we er tegenaan liepen dat we niet konden pinnen in 

de kantine. Dit probleem is dus mede dankzij de leerlingenraad opgelost. 

Tevens verzorgen we ieder jaar de valentijnsactie, waarbij er een roos gekocht 

kan worden voor een andere leerling (of voor een personeelslid), die dan op 

Valentijnsdag in de les gebracht wordt. 

De problemen die we binnen de leerlingenraad bespreken nemen we mee 

naar de medezeggenschapsraad, waar ook personeel en ouders in zitten, 

om te kijken of we via die weg een oplossing kunnen vinden. 

 

Als je nog vragen hebt, als je wat meer informatie wilt over de leerlingenraad, 

maar ook als je bijvoorbeeld geïnteresseerd bent om lid te worden, kun je 

contact met ons opnemen via leerlingenraad@rsgterapel.nl.  

 

RSG leerlingen treden op bij Bevrijdingsfestival in Assen               

Mei-Lin Germs uit klas vwo 5 vertelt over het aanstaande optreden tijdens het 

Bevrijdingsfestival  in Assen:  Samen met twee andere leerlingen van de RSG 

namelijk Femke Klompsma (ook vwo 5) en Yvon Brouwer (havo 4) 

begeleiden we het kinderkoor van de Interschool – de basisschool voor de 

asielzoekerskinderen op het aanmeldcentrum in Ter Apel. Met Yvon op gitaar, 

ik op piano en zang en Femke ondersteunt me in het begeleiden van de 

kinderen en met zang. 

Nu treden we ook op tijdens het bevrijdingsfestival in Assen op 5 mei.          

In Assen staan we ingepland op het #5voor5 

moment waar we twee liedjes ten gehore gaan 

brengen: “De Speeltuin” van Marco Borsato, 

en “Mag ik dan bij jou” van Claudia de Breij. 

De samenstelling van het koor verandert wel elke keer door de transfer van 

kinderen naar andere scholen of plekken in Nederland. Maar door de hulp van 

mailto:leerlingenraad@rsgterapel.nl
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de leraren op school die de liedjes in de lessen oefenen zijn we voor de 

repetities goed voorbereid en fietsen we altijd heel vlot door de liedjes heen. 

We hebben eerder opgetreden in het klooster en in het Boschhuis maar het 

koor heeft nog nooit eerder zo'n groot podium gekregen. 

Met de kinderen wordt dat megaspannend maar ook heel leuk, ik denk dat ze 

het heel goed gaan doen in elk geval. 

 

Grunneger pubquiz op de RSG 

“Hoe zit je als je als je op boekies zit?” “In januari ging een oer-Gronings 

bedrijf uit Martenshoek failliet, iedereen hoopt op een snelle doorstart zodat de 

productie voor 2019 weer op orde is. Welk bedrijf zoeken we?” “Wie is vanaf 

het nieuwe seizoen de trainer van FC Groningen?” 

Als je op bovenstaande vragen het antwoord weet, dan heb je al drie vragen 

goed van de Grunneger pubquiz. Op donderdagavond 15 maart werd voor     

de 6e keer de Groninger Pubquiz als onderdeel van de Grunneger Weke van 

de gemeente Westerwolde georganiseerd. 

In een sfeervol ingerichte kantine van onze school werden zestig vragen door 

de presentatoren, Harrie Woldendorp en Johanna de Lange, gesteld aan de 

negentien teams. De vragen over de provincie Groningen waren opgesteld 

door onze docenten Henk Dekker en Dethmer Smid.  Het kostte de 

deelnemende teams veel inspanning om de vragen goed te beantwoorden.    

“Ik wait ‘t wel, mor kin der even nait opkommen.”  Een veel gehoorde 

opmerking gepaard gaande met een diepe zucht.  

Nadat alle vragen waren beantwoord, ging de jury de punten tellen. 

Ondertussen hebben de aanwezigen genoten van een muzikaal optreden van 

collega Gerrit Vruggink, hij had een Groningse versie van Always on my mind  

(Zo as doe is der mor ain) ingestudeerd. Bijzonder goed gedaan voor een niet 

native Grunneger speaker.   

Na de pauze kwam de jury met de uitslag. Op de eerste plaats: MOW, 

Museum Olde Wolden uit Bellingwolde, een gedeelde tweede plaats was 

voor het team van de PvdA Oost Groningen en  het team van Waterschap 

Hunze en Aa’s.  De aanmoedigingsprijs ging naar het team van SBB. 
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Het was een bijzonder geslaagde avond, de teams gingen met of zonder prijs 

zeer tevreden naar huis. De deelnemende RSG-teams: OOP, ISK en het 

docententeam vielen dit jaar helaas buiten de prijzen. 

Deze avond werd mede een succes door de heren Kaijser, Kuipers en 

Rensema (catering, geluid en organisatie). 

                  Foto’s rtv westerwolde,  Johan de Boer 

 

Talentenjacht 2018 in Het Boschhuis 

Op 9 mei om half acht gaan leerlingen 

van onze school hun talent in zang en 

dans en muziek laten zien op het podium 

van    Het Boschhuis in Ter Apel. Er 

hebben zich veel leerlingen aangemeld 

om mee  te doen en zoals we al een 

aantal jaren weten is het erg leuk om te 

kijken naar de verschillende optredens. 

Het eerste drankje en de entree is 

gratis. De dag na dit optreden hebben 

we vakantie dus de eindtijd van 

ongeveer 22.00 uur zal geen probleem 

moeten zijn voor onze leerlingen, hun 

ouders en docenten om te komen kijken. 

 

Kom allemaal, woensdag 9 mei  

19.30 uur naar Het Boschhuis 

Ter Apel!!! 
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De Gezonde School 

 
 

BeFit  

Begin dit schooljaar is het project BeFit van start gegaan. De werkgroep BeFit  

organiseert samen met de plaatselijke sportverenigingen, sportscholen en 

Huis van de Sport Groningen een aantal (sportieve) activiteiten voor 

leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers.  

In maart werden er al twee clinics tennis door een professionele trainer van 

TATC gegeven en was er de workshop “voeding-koken”. Op 10 april kreeg dit 

een vervolg in  “voeding-sporten”. Deze workshops werden gegeven door 

Sybren van de Meer, voedingscoach/personal trainer. 

Op 19 april staat een clinic “mountainbiken” op de activiteitenkalender.            

Deze is van 15.15 uur tot ongeveer 16.30 uur.            

Opgave is nog mogelijk op : befit@rsgterapel.nl 

In mei en juni zijn er eveneens activiteiten gepland.                             

Informatie krijgt u via de mail. 

De werkgroep BeFit hoopt op veel enthousiasme en dat de deelnemers  een vervolg 

gaan geven aan de sportieve activiteiten.  

Met vriendelijke groet 

De Werkgroep BeFit 

                                                                                                                      

                                                                                                                              

 

mailto:befit@rsgterapel.nl
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Vakantierooster schooljaar 2018 - 2019 

 

Start schooljaar ma 3 september 2018 

Herfstvakantie ma 22 oktober t/m vrij 26 oktober 2018 

Studiedag personeel di 20 november 2018 

Kerstvakantie ma 24 december t/m vrij 4 januari 2019 

Rosenmontag ma 4 maart 2019 (studiedag personeel) 

Voorjaarsvakantie ma 18 februari t/m vr 22 februari 2019 

Tweede paasdag ma 22 april 2019 *** 

Meivakantie, incl. Koningsdag di 23 april t/m vr 3 mei 2019 

Hemelvaartdagen do 30 mei en vrij 31 mei 2019 

Tweede pinksterdag Ma 10 juni 2019 

Zomervakantie ma 15 juli t/m vrij 23 augustus 2019 

  

 

*** Let op: Ook in 2019 is de Goede Vrijdag een normale lesdag!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadres 
Postbus 47 
9560 AA Ter Apel 

Bezoekadres 
Oude Weg 41 
9561 LB Ter Apel 

Telefoon: 0599-581226 
Fax: 0599-583936 
E-mail: info@rsgterapel.nl 


