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►DE KALENDER  

FEBRUARI / MAART / APRIL 2017 
vr. 17 februari Discomiddag (13.00 – 15.00 uur) 

18 t/m 26 februari Voorjaarsvakantie 

vr. 10 maart NL-Doet 

wo. 15 maart Verkiezingen Tweede Kamer 

zo. 26 maart Begin zomertijd 

27 t/m 31 maart Testweek technisch lezen 

ma. 10 april Studiedag personeel / leerlingen vrij 

di. 11 april Teamvergadering (lln. 13.45 u. vrij) 

do. 13 april Notenschieten 

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

22 t/m 30 april Meivakantie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           februari 2017 – jaargang 3 – nummer 3        

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 
Schakelen…. 
Wie deze rubriek lezend nu een blik naar 

links werpt, die kan tussen de kalender-
items (regels) door lezen dat er de komen-

de tijd de nodige schakelmomenten in de 

lucht hangen.  

De zon “beweegt” zich deze maanden 

richting evenaar, voor ons en de natuur 

betekent het dat we “de wintermodus” 
achter ons laten en met vernieuwde 

energie schakelen naar het voorjaar. 

De Tweede Kamerverkiezingen zijn aan-

staande; dit jaar niet alleen verkiezingen 

in ons land, maar ook in het land van 

Marianne en bij onze Oosterburen. 
Moeten we schakelen naar nog meer 

populisme en scheiding ‘der geesten’ of 

weten we die geesten in de fles te hou-

den ? Moeten we nog meer in ‘debat’ of 

blijven we gaan voor ‘de dialoog’ ?  
Zo rondom 1 april willen scholen voor 

v.o. en mbo graag een naar redelijkheid  

nauwkeurige indicatie van de aanmel-

dingen voor het nieuwe schooljaar. Met 

name voor ISK-leerlingen met een ver-

blijfsvergunning betekent dit dat er nog 
een extra schep energie gevonden moet 

worden. Ook voor hun docenten overi-

gens;  we doen ons best om leerlingen die 

een soort van “take-off” (conform Rostow) 

hebben bereikt tijdig en opleidingsgericht 
te schakelen.  

                            Reind Krikke 

 

 

 

 

► Spreekwoord van de maand  
Spreken is zilver, zwijgen is goud 

Soms kun je beter je mond houden 

Foto’s van de maand februari 

►In dit nummer o.a.: 
 

 Van de schoolleiding 

 Foto’s van de maand februari 

 Schoolnieuws 

 Gesprek van de maand februari 

 Afsluiting kalenderjaar 2016 

 Toneelvoorstelling ISK / RSG 

 Leerlingenwerk 

 Mevr. Gram 60 jaar 

 Puzzel van de maand februari 

 

 

 

 

Het volgende ISK’tje verschijnt op 

dinsdag 11 april 
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► Schoolnieuws 
AFSLUITING KALENDERJAAR 2016 

Donderdag 22 december jl. werd het kalenderjaar 

2016 binnen onze school op een goede en leuke 

manier afgesloten. Er werd eerst gekeken naar een 
voorstelling vanuit het toneelproject (zie bladzijde 3), 

daarna konden alle leerlingen een uur lang deel-

nemen aan één van de verschillende workshops en 

de dag werd afgesloten met zang, muziek, een 

toespraak van Musa en gezellig brood bakken rond 
de vuurkorven (zie ook bladzijde 3). Al met al een 

geslaagde afsluiting van 2016. 
BEZOEK TENTOONSTELLING “EXODUS” 

In de laatste twee maanden van het vorig jaar 

bezochten alle groepen per toerbeurt de tentoon-

stelling “Exodus” in het Klooster in Ter Apel. Deze 
tentoonstelling ging over vluchtelingen; menig beeld 

of i.d. was dan ook voor veel leerlingen herkenbaar. 

De pers besteedde ook nog enige aandacht aan de 

tentoonstelling en het bezoek en in het Dagblad van 

het Noorden stond dan ook onderstaande foto met 
leerlingen uit groep D van onze school. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
DERTIG NIEUWE LEERLINGEN 

Als ISK van de RSG Ter Apel kom je regelmatig voor 

“verrassingen” te staan. Hoewel wel aangekondigd 

was de binnenkomst van ongeveer 30 nieuwe 

leerlingen (hoofdzakelijk meisjes uit Eritrea) in één 
keer direct na de kerstvakantie een behoorlijke klus 

qua inschrijving, lesroostertechnisch en het afne-

men van de verschillende testjes op taal-, lees- en 

rekengebied. Met elkaar werd deze klus echter 

voortreffelijk geklaard en we kunnen stellen dat de 

“meiden” intussen hun plaats binnen de school 
hebben gevonden. Met ook nog de instroom van 

andere nieuwe leerlingen hebben we de grens van 

100 leerlingen bijna (weer) bereikt. 
STUDIEKEUZEVOORLICHTING 

Woensdagochtend 18 januari was er bij ons in 
school een studiekeuzevoorlichting, verzorgd door 

dhr. Visser. Hij is decaan binnen de hoofdlocatie 

van de RSG. Aan de hand van een powerpointpre-

sentatie kregen met name de schakelleerlingen een 

heldere uiteenzetting van de diverse mogelijkheden 

als aansluiting op onze ISK. Voor een groot deel van 
deze leerlingen zal de komende weken duidelijk 

moeten worden waar hun “onderwijsvervolg” de 

komende jaren zal liggen. Deze ochtend was daarop 

een goede en interessante voorbereiding. 

 

 

 

►Gesprek van de maand februari 

met Fereshta Rashidi 
 

Naam: Fereshta Rashidi  
Geboortedatum: 16-02-1999 

Geboorteland: Afghanistan 
Nationaliteit: Afghaanse 

Geboorteplaats: Samangan 

Woont nu in: Fereshta woont 

nu in het AZC in Musselkanaal    

Gezinssamenstelling: Fereshta is met moeder en 
broer (Omid) in Nederland; verder heeft zij nog vier 

oudere zussen. 

In Nederland sinds: 11 oktober2015 

Bij ons op school: 6 september 2016  

Hobby(‘s): Haar hobby’s zijn winkelen en TV-kijken. 

Favoriete sport: Badminton 
Favoriete muziek: Popmuziek 

Favoriete artieste:  Ariana Said 

Favoriete schoolvak(ken): Haar favoriete school-

vakken zijn rekenen, Nederlands en sport. 

Favoriete eten: Patat en ghormeh sabzi; dit is een 
Afghaans gerecht van vlees, groenten en kruiden. 

Beste vrienden: Dilya in Afghanistan en in Neder-

land is Soraya door het toneelproject een goede 

vriendin geworden. 

Wat wil je graag worden: Fereshta wil graag 

rechten studeren en dan advocaat worden. 
Mooi in Nederland: Fereshta vindt in Nederland de 

regels erg goed en ze vindt ook het respect van de 

mensen onderling erg mooi. 

Ideaal: Haar ideaal is dat mensen op een gelijke 

manier naar elkaar kijken, respect voor elkaar 
hebben en dat er geen groot verschil meer zal 

bestaan tussen arm en rijk. 

  

 

 

 

► Vervolg schoolnieuws 
INSPIRATIEMIDDAG NOORDELIJKE ISK’S 

Woensdagmiddag 1 februari jl. vond in Assen weer 

een zgn. inspiratiemiddag plaats voor het personeel 

van alle noordelijke ISK’s. Ruim 120 medewerkers 
waren die middag aanwezig en volgden stuk voor 

stuk de vijf workshop m.b.t. het welbevinden van de 

leerlingen. Het was een interessante middag, waar-

bij veel vragen naar boven kwamen die menigeen 

tot nadenken brachten. Binnen ons team zullen we 
proberen een deel van deze vragen op korte termijn 

meer inhoud en vorm te geven. Op bladzijde 1 vindt 

u een kleine fotoverzameling van deze middag. 

DISCOMIDDAG VRIJDAG 17 FEBRUARI 

Vrijdagmiddag 17 februari, de laatste vrijdag voor 

de voorjaarsvakantie, organiseren wij voor alle 
leerlingen en het personeel een discomiddag (met 

carnaval). We hopen dat het weer een gezellige 

middag wordt. 
NL-DOET – VRIJDAG 10 MAART 

Vrijdag 10 maart a.s. doet een deel van  
onze leerlingen weer mee met NL-Doet.  

Evenals de voorgaande jaren zullen zij  

die dag actief zijn bij de Bosbeek in Ter Apel. Door 

snoei- en zaagwerkzaamheden te verrichten zullen 

zij een bijdrage leveren aan het onderhoud van dit 

mooie stukje natuur. Jongelui, doe je best die dag ! 
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 ► Zwemdiploma’s  
 

 

 

 

 

 

 
Zoals de meesten wel weten krijgt een aantal leer-

lingen zwemles op de donderdagmiddag in het 

zwembad in Ter Apel. De eerste groep heeft 

inmiddels tien lessen achter de rug en mochten 

daarom proberen hun diploma te halen. Woensdag 
7 december was het proefzwemmen en 14 decem-

ber diplomazwemmen. Zes leerlingen die het proef-

zwemmen gehaald hadden, hebben op 14 decem-

ber hun diploma gehaald (zie foto). Allemaal 

gefeliciteerd toppers.  

 

 

 

 

 

 

 

► Afsluiting kalenderjaar 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierboven een kleine impressie van de afsluitende 

activiteiten m.b.t. het kalenderjaar 2016 op donder-
dag 22 december. Er werd gedanst, gezongen en 

boven de vuurkorven werden broodjes gebakken. 

Het was een erg gezellig gebeuren …….. ►Toneelvoorstelling ISK / RSG  
 

In de periode tussen de herfstvakantie en de 

kerstvakantie van 2016 was er een toneelproject 

voor een aantal leerlingen van zowel de ISK als van 

de RSG. Onder leiding van mevr. Anneke Korte 

werd er zes keer op diverse manieren aandacht 
besteed aan het vak drama. Resultaat van dit alles 

was een prachtige voorstelling op donderdag 22 

december in de gemeenschapsruimte van de ISK. 

Centraal stond het thema “Omgaan met elkaar”. 

Op de foto’s hieronder kunt u zien wat de 

leerlingen deze middag zoal op het tonaal brach-
ten. De meest simpele conclusie was, dat dit 

project zeer zeker voor herhaling vatbaar is. 

 

 

 

 

 

 

 

► Tafelvoetbal 
Bij ons in school staat 
een tafelvoetbalspel. Er 

gaat geen moment voor- 

bij of er wordt met el- 

kaar wel getafelvoetbald. 

En als je dan zo eens  
staat te kijken, dan is  

het spel van hoog niveau …… 

 
 

► Leerlingenwerk  
 

Weaam van groep D heeft 

tijdens techniek een elektro-  

nisch spelletje gebouwd. Je  

moet de ring helemaal van  

de ene kant naar de andere  
bewegen zonder de dikke  

draad aan te raken. Anders  

gaat de zoemer en moet je  

opnieuw beginnen. Weaam  

heeft hiervoor hout gezaagd  

met een afkortzaag, ze heeft  
met een decoupeerzaag een  

vierkant gat gezaagd om de  

batterijen in te kunnen doen. Toen heeft ze gaten 

geboord om de dikke draad doorheen te doen en 

daarna heeft ze de zoemer aan de batterij en de 
steel gesoldeerd met een soldeerbout. De gesoldeer-

de puntjes heeft ze met krimpkous beschermd. Het 

is heel mooi geworden en ze is er dan ook erg trots 

op. Super gedaan, Weaam!!! 
 

 

 

Het ISK’tje is ook te lezen op 
www.rsgterapel.nl/ISK/algemene informatie 

 

 

 

 

 

http://www.rsgterapel.nl/ISK/algemene
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►Puzzel van de maand februari 
 

In onderstaand diagram moet je de cijfers 1 t/m 8 

twee keer zo invullen dat de uitkomsten van de 

horizontale en verticale witte vakjes, maar ook van 

de twee diagonale lijnen na optelling steeds 18 is. 
Het is even puzzelen, maar dat is ook de bedoeling… 
 

18 18 18 18 18 18 

18 5 7   18 

18  4 5  18 

18 3   6 18 

18   3  18 

18 18 18 18 18 18 

 

► Mevrouw Gram 60 jaar 
 

Wegens ruimtegebrek en het ontbreken van de 

juiste foto’s konden we in het vorige ISK’tje geen 
aandacht besteden aan het feit dat mevr. Tiny 

Gram op 2 december jl. 60 jaar is geworden. Bij 

deze alsnog een paar foto’s van deze voor mevr. 

Gram heuglijke dag. 

 
 

 

 

 

 

►Tentoonstelling in Het Klooster  
 

In de laatste maanden van 2016 was er in Het 

Klooster in Ter Apel een tentoonstelling over 

vluchtelingen, genaamd “Exodus”. Per toerbeurt 

gingen de verschillende groepen van onze school 
naar deze tentoonstelling. Hieronder een kleine 

foto-impressie van deze bezoeken. 

 

 

 

 

 

 

► Mop van de maand 
Op een school wil een onderwijzer testen of de 

kinderen nog wel kunnen hoofdrekenen. Hij geeft 

een opdracht aan Jantje. “Jantje, om een kamer te 

behangen heb je zeven rollen behang nodig. Eén rol 
behang kost €11,35. Hoeveel kosten zeven rollen 

behang?” Jantje denkt heel lang en diep na. De 

onderwijzer kijkt hem aan en vraagt: “Weet je het 

al?” Waarop Jantje antwoordt: “Ik ga die muren wel 

schilderen.” 

 

 

 

 

 

 

Sneeuwpret op de ISK 

► Raadsel/puzzel  

van de maand  
 

Wat is blauw en niet zwaar ? 
 

Een schaakbord heeft acht  

rijen en acht kolommen.  

Hoeveel vierkanten zijn er  
op een schaakbord ?  
 

 

 

 

 

 

► Discomiddag met carnaval 
 

 

 

 

 

 

 

 

► Leerlingenwerk  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tijdens de lessen “Techniek” zijn de leerlingen uit 

groep A aan het solderen geweest. Hierboven twee 
prachtige resultaten in de vorm van mooie fietsen. 

VRIJDAGMIDDAG 17 FEBRUARI – 13.00 – 15.00 uur 
 


