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►DE KALENDER 

JULI / AUG. / SEP. / OKT.  2017 
wo. 12 juli  Workshops en/of zwemmen 

 do. 13 juli Workshops en/of zwemmen  

vr. 14 juli  Laatste schooldag / rapporten mee 

do. 20 juli Afscheid van dhr. Woldendorp 

24/7 t/m 1/9  Zomervakantie  

 di. 5 september Eerste schooldag nieuwe schooljaar 

ma. 16 oktober ISK’tje jaargang 4 nr. 1 komt uit 

di. 17 oktober RSG-run (deel lln. ISK doet mee) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                juli 2017 – jaargang 3 – nummer 6        

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 
AFSCHEID 
Dat nemen we niet alleen van ‘oef, alweer 

een schooljaar voorbij’, maar ook van een 

aantal collega’s. 

Zo gaat meneer Kerssies (LO) het komen-
de schooljaar volledig aan de hoofdlocatie 

van de RSG werken. Mevrouw Vloedgra-

ven (IB’er) gaat ander werk doen. Me-

vrouw Ottens gaat er een jaartje tussen-

uit; de Compostella doen en door de 
Amerika’s trekken staan op haar verlang-

lijstje. Zuid-Amerika behoort de komende 

jaren o.a. tot het eindexamenprogramma 

Aardrijkskunde; dat past mooi bij haar 

vakgebied Geografie.  

En dan meneer Woldendorp, die neemt 
na bijna 45 dienstjaren afscheid van het 

onderwijs. Een loopbaan die hem van de 

lagere school in Bovensmilde via vele 

jaren als docent Nederlands aan de RSG 

uiteindelijk bracht naar ‘de Terapeler-
venen’  met name om anderstalige kinde-

ren het Nederlands te leren en dit op de 

veelzijdige manier die hem creatief en 

artistiek eigen is. Voorwaar geen geringe 

prestatie.  

Fijne vakantie allemaal.   
Reind Krikke 

 

 

► Spreekwoord van de maand  
Eind goed, al goed 

De tegenslagen zijn gauw vergeten als het goed afloopt 

Foto’s van de maand juli (schoolreis) 

►In dit nummer o.a.: 
 

 Foto’s van de maand juli (schoolreis) 

 Schoolnieuws 

 Leerlingenwerk algemeen 

 Gesprek van de maand juli 

 Leerlingenwerk over de schoolreis 

 Raadsel van de maand 

 Bezoek open dag MBO 

 Presentaties 

 Puzzel van de maand juli 

 

 

 

 

Het volgende ISK’tje verschijnt op 

maandag 16 oktober 
 

 

 

WE WENSEN IEDEREEN EEN PRETTIGE 

ZOMERVAKANTIE 
 

 

 

 

 

mailto:info@rsgterapel.nl
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► Schoolnieuws 
SCHOOLREIS 

Woensdag 5 juli zijn we met tweeënveertig  leer-

lingen en tien docenten op schoolreis (excursie) 

geweest naar het Nederlands Openluchtmuseum in 
Arnhem. Vanaf de drie opstapplaatsen reisden we in 

één keer naar Arnhem, waar we ons in het museum 

verdeelden in twee groepen. De ene groep nam deel 

aan het project “Feest! In Nederland” en de andere 

groep maakte een rondgang door het museum. Na 
de lunch werden de rollen omgedraaid. Al met al 

werd het een zeer geslaagde excursiedag. 

VAKANTIEREGELING 2017 / 2018 

HERFSTVAKANTIE    23-10-‘17 -  27-10-‘17 

KERSTVAKANTIE    25-12-‘17 -  05-01-‘18 

ROSENMONTAG    maandag     12-02-‘18 
VOORJAARSVAKANTIE   26-02-‘18 -  02-03-‘18 

GOEDE VRIJDAG / PASEN   30-03-‘18 -  02-04-‘18 

KONINGSDAG      vrijdag         27-04-‘18  

MEIVAKANTIE    30-04-‘18 -  04-05-‘18 

BEVRIJDINGSDAG    zaterdag      05-05-‘18   
HEMELVAART    10-05-‘18 -  11-05-‘18 

PINKSTEREN     maandag     21-05-‘18 

JUNIVAKANTIE    18-06-‘18 -  22-06-‘18 

ZOMERVAKANTIE    23-07-‘18 -  31-08-‘18 

(N.B.: De eerste en de laatste vakantiedag zijn 

steeds aangegeven.) 
TOA-TOETSEN 

Naast de leerstofafhankelijke toetsen (de toetsen die 

bij een methode horen) worden er de leerstof-

onafhankelijke toetsen afgenomen: de zgn. TOA-

toetsen. De volgende onderdelen worden getoetst: 
lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken 

voeren. Er zijn 6 niveaus: A1, A2, B1, B2, C1 en C2. 

Als een leerling naar de havo wil, dan moet hij/zij 

voor alle onderdelen een B1 halen. Wil een leerling 

naar het mbo-entree niveau 1, dan is niveau A2 

voldoende. 
Ook voor rekenen worden er TOA-toetsen afgeno-

men. Er zijn 4 niveaus: 0F, 1F, 2F en 3F. Wil een 

leerling naar het mbo-entree, dan is 0F voldoende. 

Wil je naar de havo dan moet je minstens 2F halen. 

Na de toets krijgen de leerlingen de uitslag mee. 
Deze uitslagen moeten ze goed bewaren om te laten 

zien op hun nieuwe school. 

STUDIEDAG BHV 

Maandag 26 juni  

waren alle leerlingen  

vrij van school (Sui- 
kerfeest) en had het 

personeel een scho- 

lingsdag. Deze stond 

in het teken van 

BHV-redeenleven.nl.  
Het ochtendprogramma bestond o.a. uit leren 

reanimeren en hoe te handelen bij ongelukjes en 

andere medische omstandigheden die dagelijks 

kunnen voorkomen. In de middag was er tijd om het 

ontruimingsplan door de ogen van een ARBO- en 

RIE-deskundige kritisch te bekijken en te oefenen 
met brandblusapparatuur. Mede door de vakkun-

dige inbreng van de specialisten van Hans Spa BHV 

& AED keek eenieder met een voldaan gevoel terug 

op deze dag. 

 

 

 

► Leerlingenwerk 
Groep B en C hebben 

een ontwerp gemaakt 

met wc-rolletjes. Dat  

ging zo: Je trok met  
een stift een cirkel  

rond een bordje. Je  

doopte wc-rolletjes  

in verf. Daarna druk- 

te je de rolletjes om 
de cirkel heen en  

waar de rolletjes  

overlapten moest je  

het inkleuren. Zo ontstond er naar eigen fantasie 

een grafisch patroon. Nazem Hazan Razouk vond 

de cirkels te klein en wilde geen wc-rolletjes maar 
schoteltjes gebruiken. Hij heeft ze allemaal 

omgetrokken en kreeg zo dit zwartrode patroon. Je 

kunt het zo als patroon voor een theedoek of een 

dekbed gebruiken ! 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

► Schoolreis 
 

Wij liepen met de groep door het Openlucht-

museum. Wij hebben veel molens gezien. In de 

molens hebben we oude dingen gezien. Bijvoor-

beeld een fiets, een tv, een trap. Wij hebben ook 

dieren gezien. Bij de bomen hebben we een muis 
gezien. We roken ook poep van de koe en vies 

water. Toen wij terug gingen met de bus hebben 

wij in een restaurant patat gegeten. Het was een 

leuke dag.                        Simon Y. Gebrehans en  

                              Meron M. Asmelas (groep C) 

 

 
 

► Mop van de maand 
Zegt de juffrouw tegen de klas: "Weet iemand een 

zin met het woord "ventilator" erin ?" Iemand 

steekt zijn vinger op en zegt: "Als het warm is, zet 
mijn vader de ventilator aan zodat het wat koeler 

wordt." "Goed zo !" zegt de juffrouw. "Weet iemand 

er nog een ?" Zegt Jantje: "Als je eerder bent in de 

bioscoop, heb je een betere plek dan de vent die 

later komt !" 

 

 

 

► Raadsel van de maand 
Wat komt één keer voor in juni, één keer voor in 

juli en drie keer voor in augustus ? 
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  ► Leerlingenwerk groep B 

 

 

 

 

In groep B, de groep waar hoofdzakelijk  nieuwe 

leerlingen worden geplaatst die nog niet zo lang in 

Nederland zijn, hebben we de laatste tijd les gege-

ven aan de hand van thema’s. Zo kwamen o.a. de 

onderwerpen familie – wonen – eten – school – het 

menselijk lichaam – seizoenen en omgeving 
voorbij. Bij het menselijk lichaam moest iedereen 

op behang gaan liggen en de omtrek kwam dan op 

papier. Daarna werden alle lichaamsdelen 

aangegeven op de pop. Er werd in tweetallen 

gewerkt. Het was een hele gezellige les. 

 

 

 

► Rondje door Nederland  
Zes provincies  
Ik ben Dugarmaa Khumbat en ik ben 15 jaar oud. 
Ik kom uit Mongolië. Ik woon al 7 jaar in 

Nederland. Ik ben hier gekomen met mijn vader, 

moeder, zus en zusje. Zeven jaar geleden ben ik 

hier in Ter Apel gekomen om een interview te 

geven. Na het interview moest ik verhuizen naar 

Markelo in Overijssel. Ik heb in Markelo twee jaar 
lang gewoond en ik ben daar begonnen in groep 5. 

Eind groep 6 moest ik verhuizen naar Winterswijk 

in Gelderland. Vanwege de verhuizing kon ik groep 

6 niet afmaken en ik moest in Winterswijk weer 

groep 6 overdoen. Na tien maanden hoorden wij 
dat we negatief hebben van de IND. We moesten 

weer verhuizen naar Gilze in Noord-Brabant. Ik 

heb in Gilze gelukkig groep 7 en 8 kunnen afma-

ken. Na anderhalf jaar moesten we verhuizen naar 

Goes in Zeeland. In het begin vond ik in Goes niet 

leuk, want ik miste mijn vrienden, maar na paar 
maanden wende ik daar. Toen begon school. Ik 

vond mijn eerste schooldag op het voortgezet 

onderwijs heel spannend, want ik kende niemand. 

Na een dag of drie vond ik het heel leuk. In de 2de 

ging het ook heel goed, ik mocht over naar de 3de . 
In de zomervakantie hoorde ik dat ik moest ver-

huizen naar Burgum in Friesland. In Burgum vond 

ik het ook heel leuk. Ik zat in Drachten op school. 

Wat ik heel jammer vond was: Dat ik na 6 

maanden moest verhuizen van Drachten naar Ter 

Apel en ik kon niet het 3de jaar afmaken. Ik vind 
het hier in Ter Apel echt niet leuk, want in Ter Apel 

heb je niks te doen en ik moet hier naar een 

Internationale Schakel Klas (ISK). Ik vind het hier 

op school niet leuk want, ik krijg niet de lessen die 

ik wil. 
Mijn toekomst 

Mijn toekomst is nog onduidelijk want ik heb nog 

steeds niet gehoord of ik hier in Nederland mag 

blijven. Maar ik hoop dat ik hier in Nederland mag 

blijven want, ik heb geen toekomst in Mongolië. Ik 

kan niet  lezen, schrijven en praten in het Mon-
gools. 

Mijn droom  

Mijn droom is dat ik later een eigen autobedrijf heb 

of dat ik in een bank werk op de afdeling verze-

kering. 
Geschreven door Durgarmaa Khumbat (groep E) 

 

 

 

 

► Schoolreis  
Ik wil vertellen over  
gisteren. Ik was met  

mijn groep naar het  

openluchtmuseum in  

Arnhem. Er was een  

huis van arme mensen 
en daar was heel mooi.  

Ook naar ziekenhuis ik was. Ik had alle mooi huis 

en mooi stad gezien. Daarna naar restaurant om 

eten patat. Ik drink één cola en mijn buik echt 

pijn. Daarna ik wil de kleine kip. Daarna terug 

naar Stadskanaal. 
Simon Berhe Tesfu (groep D) 

 

 

 

► Tijdens de schoolreis in de tram 

 

 

 

 

 

 
Hoi, ik wil over gisteren praten. Ik was in de tram 

met mijn groep naar het openluchtmuseum. Een 

huis van arme mensen en daar was heel mooi. 

Ook naar ziekenhuis. Ik had alle mooi huis en 

mooi stad gezien. Daarna ik wil de klein kip 
pakken maar echt snel lopen. Ik had eentje 

gepakt, daarna deed Maria de deur dicht. Toen 

naar restaurant om te eten patat. Ik drink zeven 

kola. En mijn buik echt pijn. Toen terug naar 

huis.   
Yahya Ibrahimi (groep D)                                     

 

 

 

 

► Schoolreis naar Arnhem 
Het was gisteren een geweldige dag. Een dag vol 
met geluk. Wij gingen naar een museum en we 

waren als een grote familie. Wij hebben leuke 

mensen ontmoet. We speelden samen en aten 

patat. Andere leerlingen gingen naar andere plaat-

sen in het museum. Ik wens dat ik deze plek nog 

een keer mag bezoeken. 
Marco Qassis (groep C) 
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  ► Patat eten 
Ik vertel over eten  
en ook over reis. Dat 

was echt mooi. Met 

mijn vriendinnen zit 

ik aan tafel en ook  

ik heb gegeten patat  
en kip en cola. Ik  

heb gemaakt film en 

ik heb gezien oud  

huis en ook ik heb gezien de tram. Ik gemaakt de 

feest van Sinterklaas en foto maken.  

Weaam Ali (groep D) 

 

 

 

 

►Holland-huis 
We zijn naar het open- 
luchtmuseum geweest. 

In het openluchtmuse- 

um waren heel veel 

leuke dingen te zien 

en te doen. We zijn ook 
naar het Holland-huis 

geweest. Het Holland- 

huis is een tentoon- 

stelling van bekende 

en beroemde spelers  

in de geschiedenis van 
Nederland en de hele  

wereld. We hebben er 

heel veel foto’s en video’s van hen gezien, bijvoor-

beeld we hebben de wedstrijd van Nederland tegen 

Spanje in de FIFA-worldcup van 2014 gezien. En 
de foto’s van Johan Cruijff, Dennis Bergkamp, 

Ruud Gullit, Marco van Basten en Arjen Robben 

enz. gezien. Ook meneer Cees !! 

“I hope you enjoy it, good luck!” 

Amir Ali Mohamidi (groep E) 

 

 
 

 

 

► Atletieksportdag RSG 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………. 

 

 

 

 

 

Vrijdag 7 juli nam een groot deel van onze leer-
lingen deel aan de atletieksportdag voor de klassen 

1 en 2 van de RSG. Het werd een erg geslaagde 

dag. Simon Berhe Tesfu leverde een prima prestatie 

door op de Heemloop als tweede te eindigen. Hij 

had slechts vier seconden achterstand op de win-

naar. Het volgend schooljaar is er weer een atle-

tieksportdag gepland. 

►Op blote voeten naar de molen  
 

Wij moesten  
de schoenen  

uit en op het 

gras lopen. Ik  

ruik de bloe- 

men, heel lek- 

ker. Mijn vrien- 
den en ik  

gingen ook  

naar de molen.  

Mijn vrienden  

en ik waren ook in de molen. Wij zijn helemaal om 
de molen gelopen. Het was gisteren een leuke dag. 

Suzan Mustafa en Maria Qassis (groep C) 

 
 
 

 

► Eten maken tijdens de schoolreis  
We waren gisteren op schoolreis in Arnhem bij het 

openluchtmuseum. We zijn eerst in groepjes ge-

deeld en ieder groepje ging een rondje maken in het 
museum. In ging met mijn groep naar feest in Ne-

derland. Daar hebben we gezien hoe de mensen in 

Nederland feest vieren. We hebben ook gezien hoe 

die andere godsdiensten vieren. Net als de Islam 

het Suikerfeest viert. En de Christenen vieren 
Sinterklaas, Hemelvaart, Pinksteren enzovoort. En 

ik ging met twee leerlingen uit mijn groep, Moham-

med en zijn broer Yahya, koken. Het is niet echt 

koken, maar zoet eten maken voor feestjes. We 

hebben kokosnootballetjes gemaakt en aan het 

einde hebben we ze gegeten. Dat was heerlijk. 
Groetjes, Dyana Ali (groep E) 
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In mei 1977 heeft u de bezetting van de lagere 

school in Bovensmilde door Molukkers van 

dichtbij meegemaakt. Hoe heeft u deze bezet-

ting ervaren en heeft deze gebeurtenis nog veel 
invloed gehad op uw verdere loopbaan als 

leerkracht ? 

Over de gijzeling van destijds is heel veel gezegd en 

geschreven. Het was voor mij en het team waar ik 

deel van uitmaakte een onvoorstelbaar incident 
dat in een klap al het werk van ons om beide 

bevolkingsgroepen dichter bij elkaar te brengen 

voor jaren kapot maakte. Ik geloof niet dat de 

gebeurtenis als zodanig mijn verdere loopbaan als 

leerkracht heeft beïnvloed. 

Uiteindelijk bent u vanuit de RSG Ter Apel 
alleen nog maar les gaan geven op de ISK. 

Was dat een bewuste keuze ? 

Toen de mogelijkheid zich voor deed, koos ik daar 

bewust voor, omdat ik toe was aan iets anders en 

ook omdat het mij interessant leek om te werken 
met kinderen met een andere culturele achter-

grond. Ik had in Bovensmilde kennis gemaakt met 

bicultureel onderwijs en het leek me niet verkeerd 

om het werk af te sluiten in een multiculturele 

onderwijssituatie. Het maakte mijn cirkel rond, 

zou je kunnen zeggen. 
Wat trekt u in het bijzonder aan om te werken 

met leerlingen van niet-Nederlandse afkomst ? 

Het is leuk om met deze kinderen te werken 

vanwege hun andere achtergrond. Ze kijken soms 

anders tegen de dingen aan en dat is voor jezelf 
vaak verfrissend. Ze hebben allemaal hun eigen 

verhaal en redenen waarom ze naar Nederland  

kwamen en willen er graag het beste van maken. 

Ze zijn om die reden meestal erg gemotiveerd en 

waarderen jouw rol als docent zeer. Ik zeg weleens 

dat ik van deze kinderen ‘heel veel terugkrijg’ en 
dat vooral maakt het bijzonder en leuk om te doen. 

Na een dergelijk lange carrière in het 

onderwijs heeft u vast en zeker nog wel een 

leuke anekdote voor ons. Kunt u er één vertel-

len ? 
Molukse families vieren geen verjaardagen, zij 

houden wel van veel en lekker eten. Toen zij in 

Bovensmilde voor het eerst in aanraking kwamen 

met de gebruikelijke verjaardagtraktaties pakten 

sommige Molukse moeders af en toe heel stevig uit 

(vervolg op blz. 6) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

►Gesprek van de maand juli 

met dhr. Woldendorp 
 

Aan het eind van dit  

schooljaar neemt dhr.  

Woldendorp, na bijna  

45 jaar werkzaam te  

zijn geweest in het  
onderwijs, afscheid  

van de ISK. In dit  

laatste informatiebul- 

letin van dit schooljaar  

een uitgebreid vraag- 
gesprek met hem. 

Meneer Woldendorp,  

waar heeft u uw  

opleiding in eerste  

instantie genoten ? 

Ik heb nog op een ouderwetse ‘Kweekschool’ in 
Assen gezeten, later werd dat de PA, de school waar 

je werd opgeleid voor onderwijzer in het lager 

onderwijs voor kinderen van 6 tot 12. Toen ik in het 

basisonderwijs werkzaam was, heb ik daarnaast nog 

een MO-akte Nederlands behaald en daarmee mag je 
ook aan wat oudere kinderen die op het voortgezet 

onderwijs zitten, les geven. 

U bent dus ooit begonnen in het toenmalige 

lager onderwijs. Was het de roeping of waren 

het de “vrije dagen” die uw keuze voor dit vak 

bepaalde(n) ? Of was er wellicht nog een andere 
reden ? 

Het zat er van jongs af aan al in. Toen ik in de zesde 

klas van het lager onderwijs werd getest voor een 

beroep kwam er al uit dat ik geschikt zou kunnen 

zijn voor het onderwijs en dat werd vervolgens nog 

eens bevestigd bij latere beroepentests. Vandaar dat 
ik als vijftienjarige in overleg met mijn ouders koos 

voor de Kweekschool. Ik vond en vind kinderen leuk 

en ik meende toen dat ik als onderwijzer een 

bijdrage zou kunnen leveren aan een betere 

toekomst. Ik heb overigens met die doorbetaalde 
vrije dagen/vakanties nooit moeite gehad, moet ik 

eerlijk zeggen. 

Naderhand heeft u nog andere studies opgepakt. 

Welke studies waren dat en wat was de 

achterliggende gedachte, kortom wat heeft u 

doen besluiten later in het voortgezet onderwijs 
te gaan werken ? 

Zoals ik al zei heb ik de bevoegdheid voor het vak 

Nederlands behaald naast mijn werk om mijn 

mogelijkheden voor de toekomst te vergroten. Ik ben 

in het voortgezet onderwijs gaan werken, omdat ik 
het gevoel had dat ik daar wat meer van mezelf in 

kwijt kon dan in het basisonderwijs, waar ik het 

trouwens ook prima naar mijn zin had, hoor. 

Kunt u in het kort beschrijven hoe uw onder-

wijsloopbaan er in de loop der jaren verder uit 

heeft gezien ? 
Ik heb als onderwijzer bijna 10 jaar in Bovensmilde 

gewerkt en daarna ben ik op de RSG in Ter Apel aan 

de slag gegaan als docent Nederlands in de 

onderbouw en de mavo/ havo/vwo afdelingen. De 

laatste jaren was ik werkzaam op de ISK-afdeling 
van de RSG en daar werkte ik met NT2-leerlingen. 
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►Puzzel van de maand  juli 
 

WOORDZOEKER “VAKANTIE” 
In onderstaande woordzoeker zitten achttien woor-

den verborgen die allemaal met het thema “Vakantie” 

hebben te maken. Ze zitten er horizontaal, verticaal 

en diagonaal in. De overgebleven letters vormen de 
oplossing van de puzzel. Kun jij dat woord vinden ? 
 

bal            strand 
bikini        tent 
boot          sorbet 
duinen      ys 
emmer     zon 
grens        schelp 
hotel 
huisje 
kasteel 
zwemmen 
schepjes 
wandeling 
 

►Presentaties op de vrijdag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Van tijd tot tijd worden er op de vrijdagochtend 

door leerlingen van alle groepen presentaties 

verzorgd. Hierboven ziet u een kleine weergave van 

de presentaties van Najib Rahimi (over Napoleon) 
en Dugarmaa Khumbat (over Slavernij). Gelet op de 

mate waarop de Nederlandse taal wordt beheerst, 

waren het prima presentaties. 

► Bezoek open dag MBO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Regelmatig bezoeken we met onze leerlingen een 
open dag van een MBO-school met als doel een 

keuze te kunnen maken uit de vele studierichtingen 

en inzicht te krijgen in het Nederlands onderwijssy-

steem Op bovenstaande foto’s krijgen de leerlingen 

uitleg over de studierichting “Mobiliteit” op het Alfa-

college op 12 juni jl. in Groningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Leerlingenwerk  

……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

(vervolg interview met dhr. Woldendorp) 
en kwamen er in de pauze voor het schoolteam 

schalen vol namu namu (gevulde bladerdeeg-

hapjes) op tafel te staan die uiteraard respectvol 

verorberd moesten worden. Waarna het school-

team zich ‘uitbuikend’ een weg moest banen door 
de lesstof van na de pauze … 

Hoe denkt u de vrije tijd die nu vanaf augus-

tus voor u ligt in te gaan vullen ? 

Hobby’s genoeg en ik moet natuurlijk in de eerste 

plaats het welzijn van vrouw en kinderen bewa-

ken. Als je verder houdt van lezen, reizen, theater, 
natuur, tuinieren, muziek en radio maken dan 

kom je altijd tijd tekort. En het mag dan vanaf 

augustus gelukkig allemaal in een wat lagere ver-

snelling en als het mij past. Ik verheug me erop…. 

Heeft u nog tips (adviezen) voor collega’s die 

nog geruime tijd in het onderwijs werkzaam 
moeten en / of kunnen zijn ? 

Neem jezelf wat minder serieus en bied elke dag 

ruimte voor een lach! 

Ook langs deze weg willen we de heer Woldendorp 

hartelijk bedanken voor de medewerking aan dit 
interview en voor zijn bijdrage aan het verzorgen 

van het onderwijs bij ons aan school. Uiteraard 

wensen we hem en zijn familie alle goeds voor de 

toekomst. Harrie, hartelijke dank voor alles ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sneeuwpret op de ISK 
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