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►DE KALENDER 

APRIL / MEI / JUNI 2017 
donderdag 13 april Notenschieten 

vr. 14 t/m ma. 17 april Goede Vrijdag / Pasen (= vrij) 

za. 22 t/m zo. 30 april Meivakantie 

donderdag 4 mei Dodenherdenking 

vrijdag 5 mei Bevrijdingsdag (leerlingen vrij) 

donderdag 18 mei Voetbaltoernooi ISK’s 

do. 25 mei/vr. 26 mei Hemelvaart (leerlingen vrij) 

za. 3 t/m zo. 11 juni Pinkstervakantie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 april 2017 – jaargang 3 – nummer 4        

Het ISK’tje  
“HET INTERNATIONALE SCHOOLKRANTJE” 

INTERNATIONALE SCHAKELKLAS – TER APELERVENEN 

Bezoekadres: Ter Apelervenen 14, 9561 MC Ter Apel 

Postadres: Postbus 47, 9560 AA Ter Apel 

tel. 0599 – 580739 – info@rsgterapel.nl 

www.rsgterapel.nl/ISK 
 

► Van de schoolleiding 
 

Verhuizen…. 
Dat is wat we gaan doen na afloop van 

dit schooljaar. Naar ‘site’ zullen we het 

schoolgebouw gaan missen. Nog maar 

een kleine tien jaar oud en dan al je tijd 
gehad hebben, tja… menigeen trekt er z’n 

wenkbrauwen bij op. In de ruimte is wel 

te wezen, zegt men altijd. Zelfs met zo’n 

125 leerlingen was er een gevarieerd 

onderwijsaanbod mogelijk en voelde het 
veilig en geborgen voor eenieder. Naar 

‘situation’ zijn de ontwikkelingen wel te 

volgen: In opzichten wordt het te warm 

onder de voeten en loskomen van het 

centrum geeft ook z’n voordelen. Verhui-

zen voelt deels als afscheid nemen, maar 
een nieuw onderkomen biedt ook uitda-

gingen. De voormalige o.b.s. ‘de Wester-

marke’ wordt de nieuwe onderwijsplek.  

Kleiner naar aantal lokalen, maar in 

samenspraak zeker mogelijkheden bie-
dend. ‘Marke’ staat heemkundig denkend 

voor gezamenlijk gebruik van afgeba-

kende collectieve gronden.  Feitelijk is dat 

ook wat onderwijs is: Vanuit een educa-

tief geheel individuen meerwaarde mee-

geven.  
 Reind Krikke 

 

 

 

 

► Spreekwoord van de maand  
Door de bomen het bos niet meer zien 

Door alle details (bijzonderheden) het overzicht verliezen 

Foto’s van de maand maart 

►In dit nummer o.a.: 
 

 Schoolnieuws 

 Foto’s van de maand maart 

 Gesprek van de maand april 

 Leerlingenwerk 

 NL-Doet 

 Tentoonstelling “THUIS” 

 Disco met carnaval 

 Puzzel van de maand april 
 

 

 

 

 

Het volgende ISK’tje verschijnt op 

maandag  29 mei 
 

 

 

mailto:info@rsgterapel.nl


SCHOOLKRANT / NIEUWSBRIEF ISK TER APELERVENEN       jaargang 3 – nummer 4 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Schoolnieuws 
DISCOMIDDAG IN SCHOOL 

Vrijdagmiddag 17 februari jl. werd de periode 

tussen de kerstvakantie en de voorjaarsvakantie op 

een gezellige manier afgesloten met een disco-
middag. Thema van deze middag was “Carnaval”. 

Foto’s en een kort verslag vindt u op blz. 4. 

TENTOONSTELLING “THUIS” IN HET KLOOSTER 

Donderdagmiddag 9 maart jl. werd in het Klooster 

in Ter Apel de tentoonstelling “THUIS” geopend. Dit 
gebeurde door wethouder Lok van de gemeente 

Vlagtwedde. Op deze tentoonstelling was ook werk 

van leerlingen van onze school te zien. Op bladzijde 

1 ziet u een impressie van deze opening en tentoon-

stelling. De publieke belangstelling was groot. 

NL-DOET 
Vrijdag 10 maart jl. was een deel van onze leer-

lingen actief tijdens NL-Doet. De leerlingen van de 

groepen A en C werkten die ochtend onder deskun-

dige leiding aan het onderhoud van de Bosbeek bij 

Ter Apel. Op bladzijde 3 treft u een fotoverslag van 
deze prachtige ochtend aan. 

LEESTEST VOOR ALLE LEERLINGEN 

In de week van 27 maart jl. zijn alle leerlingen die 

op dat moment bij ons op school zaten voor de 

derde keer dit schooljaar getest op hun technische 

leesvaardigheid. De resultaten waren opnieuw erg 
goed. De meeste leerlingen stroomden door naar een 

hogere niveaugroep en kunnen op deze manier in de 

derde periode van dit schooljaar proberen hun 

technisch lezen nog verder te verbeteren. 

NOTENSCHIETEN 
Donderdag 13 april gaan we in school weer noten-

schieten. Dit oud-Gronings spel wordt gespeeld met 

een voorronde en een heuse finale. Op bladzijde 4 

vindt u een uiteenzetting van het spel zoals dat door 

onze leerlingen gespeeld wordt. 
GESCHAKELDE LEERLINGEN 
De voorbije weken is een aantal leerlingen van onze 

school (op proef) geschakeld naar het regulier 

voortgezet onderwijs. We wensen Ferestha, Sohyl, 

Musa, Majd, en Henok veel succes op hun nieuwe 

school en we hopen dat jullie je snel thuis zullen 
voelen in deze nieuwe leeromgeving. 

PUBQUIZ IN DE “GRUNNEGER WEKE” 

Een team van onze school nam donderdag 16 maart 

deel aan de pubquiz, onderdeel van de Grunneger 

weke. Met een score van 50 % goede antwoorden 

eindigde het team in deze ook nog leerzame quiz 
keurig in de middenmoot. 
 

 
 

 

 

 

 

 

►Gesprek van de maand 

april met ……….  
Naam:  Kibrom Asmelash Meles 

Geboortedatum: 02-07-1997 

Geboorteland:  Eritrea  

Nationaliteit: Eritrese 

Taal: Tigrinya 

Geboorteplaats: Adi Reyahit  
In Nederland sinds: 1 mei 2014  

Woont nu in: Ter Apel 

Bij ons op school: Kibrom zit sinds 25 augustus 

2015 bij ons op school. 

Gezinssamenstelling: Kibrom woont samen met 
zijn vader en broer Bereket in een huis in Ter Apel. 

Mooi in Nederland: Kibrom vindt dat er 

Nederland goede regels zijn. Dat vindt hij wel 

prettig, want dat was hij in zijn eigen land niet 

gewend. 

Hobby’s: Volleybal  
Favoriete sport: Voetbal 

Favoriete artiest: Abraham Afewerki 

Favoriete muziek: De muziek uit zijn geboorte-

land, Eritrea.  

Favoriete schoolvak: Nederlandse taal 
Favoriete eten: Kibrom lust graag spaghetti en 

macaroni, maar dan wel vegetarisch bereid. 

Beste vrienden: Zijn beste vrienden zijn Adam 

Sultan Abraham, Lukas Liaudanskas en zijn broer 

Bereket. 

Wat wil je graag worden: Kibrom wil graag 
elektricien worden. 

Ideaal: Kibrom wil in de toekomst graag een baan 

vinden en een ander ideaal is om later een eigen 

huis te krijgen. 

Bedanken: Kibrom wil zijn docenten op de ISK 
bedanken. Toen hij voor het eerst in Ter Apel 

kwam was alles vreemd voor hem, omdat hij totaal 

niets van de Nederlandse taal begreep. Dankzij 

zijn docenten begrijpt hij nu veel meer. 

 
 
 

 

 

 

 

 

► Leerlingenwerk  
Binnen het thema 

“Zeepbellen” kwamen 
Shouq en Saif (zus 

en broer) tot een mooi 

werkstuk zoals hier- 

naast afgebeeld. Met 

ook tekeningen van  

andere leerlingen erbij.  

 

 

 

 

► Mop van de maand  
Een man gaat met zijn pas gekochte hond naar de 

dierenarts. Eindelijk is hij aan de beurt en komt 

met zijn hond de behandelkamer binnen. “En?”, 

vraagt de dierenarts, “wat is het probleem?”. 

“Nou”, zegt de eigenaar van het beest, “ik heb hem 
gekocht om te waken, maar elke keer als de bel 

gaat, dan gaat mijn hond in de hoek zitten”. De 

dierenarts wrijft eens vakkundig over zijn kin en 

zegt tenslotte: “Ja…dat doen boxers” 
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► Tentoonstelling “THUIS”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Als antwoord op verschillende bezoekjes aan de 

tentoonstelling “EXODUS”, die van 8 oktober t/m 

16 december 2016 te zien was in Museum Klooster 
Ter Apel, hebben leerlingen van de Internationale 

Schakelklas (ISK), Regionale Scholengemeenschap 

(RSG) Ter Apel en beeldend kunstenaars van 

kunstcafé Ter Apel kunstwerken gemaakt voor de 

tentoonstelling “THUIS”. Met deze expositie werd 
de bezoeker inzicht gegeven wat het betekent om je 

in Nederland thuis te kunnen voelen. 

Je ergens thuis voelen is essentieel voor het 

welbevinden van mensen. Het doel van dit project 

was om jonge vluchtelingen positief in het nieuws 

te brengen door hun werk te exposeren en 
bezoekers inzicht te geven in de moeilijkheden 

waar vluchtelingen mee te maken hebben wanneer 

ze een THUIS in een ander land zoeken. De 

expositie gaf een beeld over hoe jonge vluch-

telingen en kunstenaars aankijken tegen het 
begrip THUIS. 

Van 9 maart t/m 28 maart 2017 was in Museum 

Klooster Ter Apel deze bijzondere expositie te zien. 

De expositie werd na een aantal toespraken door 

wethouder Seine Lok geopend. Hij “viel” daarbij 

bijna met de deur in huis door zich, samen met 
enkele leerlingen, een weg naar de expositie te 

knippen. De papieren deur was gemaakt van 

knipvellen met daarop de tekst WELKOM in heel 

veel talen. Zie ook de foto’s op bladzijde 1. 

De ISK wil langs deze weg met name mevr. Korte 
en de heren Meulman en Egberts hartelijk bedan-

ken voor hun medewerking aan dit project. 

► NL-Doet – vrijdag 10 maart 
Vrijdag 10 maart gingen achttien leerlingen en drie 
docenten van onze school in het kader van NL-Doet 

aan de slag bij de Bosbeek in Ter Apel. In nauwe 

samenwerking met landschapsbeheer Groningen en 

Staatsbosbeheer pleegden de leerlingen onderhoud 

aan de begroeiing van de oevers van de Bosbeek. 

Voorafgaand aan de werkzaamheden kregen de 
leerlingen van Menso Martens van Landschaps-

beheer Groningen in de school een korte instructie 

van het te gebruiken materiaal, het te verrichten 

zaag- en snoeiwerk en de verdere gang van zaken op 

deze vrijwilligersdag. Daarna ging men op de fiets 
naar de Bosbeek, alwaar ook nog enige praktische 

instructie plaatsvond. Vol enthousiasme en hard 

werkend gingen de jongelui daarna aan de slag. Het 

werd een vrijwilligersdag die op de vrijdag van NL-

Doet zeer zeker voor herhaling vatbaar is. 
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►Puzzel van de maand april 
In onderstaande puzzel moeten woorden worden 

ingevuld volgens onderstaande beschrijving. Dezelf-

de cijfers zijn dezelfde letters. In de oranje kolom 

lees je van boven naar beneden ……..     Succes !! 

  1    4     2 

2 3 2    2 7 

3   5    

4 8     7  

5  2    2  

 6 3   4 4    

 7    8 

8   8    

 9    5    

 10     2 7     

  1. Een vak dat lijkt op rekenen 
  2. Docent die het verst van de ISK woont 
  3. Locatieleider van de ISK 
  4. Voornaam van de administratief medewerkster van de ISK 
  5. Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen 
  6. Docent ISK die goed kan tennissen 
  7. Het duizendste deel van een kilogram 
  8. Mentor van groep D 
  9. Advocaat 
10. Docent die in juli met pensioen gaat 
 

►Raadsel van de maand 
De vader van Jantje heeft drie kinderen. Piet, 

Klaas en ……….. 

 

 

 

► Notenschieten  
Om de periode voor Pasen 2017 op een hopelijk 

ontspannen en gezellige manier af te sluiten, gaan 

we donderdag 13 april met alle groepen voor de 

vierde keer het traditionele spel NOTENSCHIETEN 

(neutenriestern) spelen.  

NOTENSCHIETEN is een volksgebruik in de provin-
cies Drenthe en (vooral) Groningen rondom Pasen. 

Bij het notenschieten is het zaak een reeks 

walnoten met een stalen of stenen kogel van een lijn 

af te schieten. In onze situatie gebruiken we een 

plastic jeu de boulesbal. Het spel, zoals wij dat met 
elkaar spelen, ziet er als volgt uit. Op een lijn op een 

gladde vloer liggen 25 walnoten achter elkaar. Deze 

walnoten liggen onderling 10 cm. uit elkaar. 

Ongeveer één meter vóór de eerste noot is een 

werpstreep getrokken ter breedte van ca. 1,5 meter. 

Het is bedoeling om vanachter de werpstreep zoveel 
mogelijk achterste walnoten van de lijn te schieten. 

Achterste noten van de lijn zijn pluspunten (dun); 

noten die uit het midden worden weggeschoten 

leveren minpunten (dik) op. Logisch is het dat er 

een situatie van plus- of minpunten kan ontstaan. 
Als er geen noten van de lijn worden geschoten 

(geraakt), dan is dat altijd –3. Traditioneel wordt het 

spel met extra noten en/of geld gespeeld. Gelet op 

het karakter van de school cq. de leerlingen spelen 

wij het spel met min- en pluspunten. 

Uiteraard hopen we dat de leerlingen een leuke dag 
“neutenriestern” mogen beleven. 

 

► Carnaval op de ISK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vrijdagmiddag 17 februari was er een discomid-

dag op school. Tijdens deze middag konden alle 

leerlingen zich verkleden en vooraf kreeg iedereen 
een broodje knakworst. De middag begon met 

Nederlandse carnavalsmuziek. Daarna waren er 

een aantal leerlingen en klassen die een heel leuk 

optreden hebben laten zien. Vervolgens werd er 

muziek gedraaid uit verschillende landen en 

konden de leerlingen hier op dansen. De leerlingen 
kregen deze middag wat te drinken en wat lekkers. 

Ik vond het een hele leuke en gezellige middag ! 

                              Jolien Kuipers (stagiaire)  

 

 

 

Sneeuwpret op de ISK 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Drenthe
http://nl.wikipedia.org/wiki/Groningen_(provincie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Walnoot_(vrucht)

