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►DE KALENDER 

MEI / JUNI / JULI 2017 
 zaterdag 27 mei  Begin Ramadan 

ma. 5 t/m vr. 9 juni  Pinkstervakantie (= vrije week) 

zondag 25 juni  Einde Ramadan (Suikerfeest) 

woensdag 5 juli Schoolreis (naar Arnhem) 

maandag 17 juli Laatste ISK’tje komt uit 

woensdag 19 juli  Laatste schooldag 

maandag 24 juli Begin zomervakantie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            mei 2017 – jaargang 3 – nummer 5        

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 
 

Een fraaie zaterdagavond in mei 
 

Het was me het weertje wel tijdens het af-

gelopen Hemelvaartweekend. Azuur blau-
we luchten, de zon min of meer tegen de 

Kreeftskeerkring aangekleefd, dus lang 

en hoog aan de hemel. Een paar zwoele 

avonden mede tot gevolg: merelmannen 

tot laat ‘aan het woord’, kool- en 

pimpelmezen die toch wel buren blijken 
te kunnen zijn, een egel op visite, kikkers 

die kwaken vanuit vochtrijke schaduw-

plekken en een aantal jonge vleermuizen 

dat ‘tikkertje doet’ rondom garage en 

goudenregen. Vanuit grote hoogte keken 
de Grote Beer en andere hemellichamen 

majestueus op ons neer. Dat deed me 

denken aan het volgende:  zou er nu 

nergens anders in het heelal een planeet 

zijn waarop bewoners Hemelvaart, Pink-

steren en Ramadan ‘langs’ zien komen ?  
                             

Reind Krikke 

 

 

 

 

► Spreekwoord van de maand  
Blaffende honden bijten niet 

Van schreeuwers heb je vaak het minst te vrezen 

Foto’s van de maand mei - Schoolvoetbal 

►In dit nummer o.a.: 
 

 Van de schoolleiding 

 Foto’s van de maand mei 

 Schoolnieuws 

 Gesprek van de maand mei 

 Van de ISK naar de RSG 

 Nog meer foto’s schoolvoetbal 

 Deelname aan Buurt Battle 

 Leerlingenwerk 

 Oud-leerlingen vertellen 

 Puzzel van de maand mei 

 Foto’s + verslag Notenschieten 
 

 

 

 

Het volgende ISK’tje verschijnt op 

maandag  17 juli 
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► Schoolnieuws 
NOTENSCHIETEN 

Donderdag 13 april vond in de school voor de 

vierde keer in successie het notenschieten plaats. 

Ondanks dat misschien niet iedereen begrijpt dat 
dit in Groningen een spel is met een lange traditie, 

werd er op hartstochtelijke manier gestreden om de 

bekers. Op blz. 4 een weergave van de gezellige dag. 

BUURT BATTLE FC GRONINGEN 

Op woensdag 26 april (in de meivakantie ….) vond 
in Groningen op sportpark Corpus den Hoorn de 

finalemiddag plaats van de door FC Groningen 

georganiseerde Buurt Battle. Deze Buurt Battle is 

een jaarlijks terugkerend voetbalproject voor 

jongeren in de leeftijdscategorie van tien tot vijftien 

jaar, waarbij maatschappelijke betrokkenheid cen-
traal staat. Op blz. 4 treft u een foto en een kort 

verslag van Najib Rahimi aan. 

SCHOOLVOETBAL IN ASSEN 

Donderdag 18 mei nam onze school met drie teams 

deel aan het voetbaltoernooi in Assen voor de noor-
delijke ISK’s. Onder enigszins druilerige omstandig-

heden werd er zowel door de meisjes als de jongens 

vol overgave geprobeerd een zo goed mogelijk resul-

taat te behalen. Dat geen van de teams in de prijzen 

viel deerde eigenlijk niemand; plezier hebben is ook 

zeer zeker de moeite waard vonden de meeste jonge-
lui. Elders in dit ISK’tje treft u foto’s van de teams, 

het voetballen en het randgebeuren. 

MOUNTAINBIKEN 

Direct na de meivakan- 

tie werd er door mevr.  
Gram en dhr. Kerssies  

een aantal mountain- 

bikedagen georgani- 

seerd. Vol enthousias- 

me deden de leerlingen  

hieraan mee. Hiernaast 
een mooie foto van het op volle snelheid door ondiep 

water rijden, een spectaculair gebeuren. 

BEZOEK RAAD VAN TOEZICHT 

Woensdag 24 mei bracht een deel van de Raad van 

Toezicht een werkbezoek aan onze locatie. Na 
gesprekken met docenten, onderwijsondersteunend 

personeel en de locatieleiding verkreeg ook deze 

geleding een duidelijk beeld  van onze school.  

SCHOOLREIS NAAR ARNHEM 

Woensdag 5 juli a.s. vindt de jaarlijkse schoolreis / 

excursie plaats. Dit jaar gaan we naar Arnhem, 
waar we het Openluchtmuseum zullen bezoeken. In 

de tweede helft van juni krijgen de leerlingen 

hiervoor de beoogde informatie mee. Uiteraard 

hopen we dat het een gezellige en leerzame, naar het 

zich laat aanzien lange dag wordt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

► Mop van de maand mei 
Joost zit in de trein tegenover een man die naast 

zich een grote tas met bananen heeft staan. De man 
neemt steeds een banaan, ontdoet deze van de schil, 

doet zout op de banaan en gooit de gezouten banaan 

door het raam naar buiten. Joost vraagt verbaasd: 

“Waarom gooit u die bananen weg ?” De man 

antwoordt: “Ik lust geen bananen met zout.” 

 

 

 

►Gesprek van de  

maand mei met … 
Naam:  Dyana Ali 
Geboortedatum: 1 juni 2001 

Geboorteland:  Syrië 

Nationaliteit: Syrische  

Taal: Arabisch 

Geboorteplaats: Op het platte- 
land in de buurt van Damascus.     

In Nederland sinds: 20 september 2014 

Woont nu in:  AZC Musselkanaal 

Bij ons op school:  Dyana zit sinds 18 februari 

2016 bij ons op school. 

Gezinssamenstelling: Dyana heeft een moeder, 
een broer en nog vijf zussen, waarvan Sajeda en 

Weaam ook bij ons op school zitten 

Mooi in Nederland:  Dyana vindt vooral de 

mensen mooi in Nederland, want ze zijn heel 

aardig en bovendien humanisten. 
Hobby’s: Badminton, zumba dansen en schaatsen. 

Favoriete sport:  Zwemmen en hockey spelen. 

Favoriete artiest: Enrique Iglesias, Rayan en 

Ismael Tamur 

Favoriete muziek:  Hardrock, Duele El Corazon. 

Favoriete schoolvak: Dyana vindt Nederlands en 
lezen leuk, maar ook de vakken wiskunde en sport. 

Favoriete eten:  Mandi, shashbrak 

Beste vrienden / vriendinnen:  Parisa Rezaei, 

Remzie Gashi en Raghad Sundid 

Wat wil je graag worden:  Dyana wil graag 
journaliste worden. Dat is haar droom en ze wil de 

Nederlandse taal heel snel goed leren. 

Ideaal:  Dyana hoopt dat haar land weer net zo 

wordt als vroeger en zij hoopt dat ze binnenkort 

een mooi huis krijgen in Nederland. 

 
 
 

 

 

 

 

 

► Mijn leven in Amsterdam 
Ik woon al mijn hele leven in Amsterdam, denk ik. 

Maar ik weet het wel sinds ik op de basisschool 

zat en dat ik sindsdien in Amsterdam heb ge-

woond. Ik heb in Amsterdam op de basisschool 

gezeten en ik zit nu in de brugklas. Mijn leven in 
Amsterdam vond ik zo speciaal. Ik heb daar heel 

veel meegemaakt en heb daar ook veel vrienden 

die heel lief tegen mij zijn. Ik woonde in Amster-

dam samen met mijn lieve moeder en zusje. Maar 

ik ben wel heel vaak gaan verhuizen van een huis 

naar een ander huis. Dat vond ik soms niet leuk, 
want dan moet je tegen jouw school en klas-

genoten en vrienden zeggen dat je weer bent 

verhuisd. Maar ik ben wel heel erg blij met mijn 

moeder. Want zij zorgt er voor dat ik kan eten, een 

dak boven mijn hoofd heb, kleding heb en andere 
speciale dingen. Soms heb ik gehuild om één huis 

te hebben. En ik wil heel, heel graag weer terug 

naar Amsterdam en naar mijn normale school. En 

nu heeft mijn moeder haar best gedaan dat wij 

hier in het AZC Ter Apel zijn, zodat wij na de 

procedure een gelukkig leven kunnen gaan leiden.  
Dit was in het kort mijn leven in Nederland en 

Amsterdam. 
Ann Edo (oud-leerlinge) 
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 ► Meer voetbalfoto’s 

 

 

 

 

 

 

 

► Mijn droom  
Iedereen heeft dromen. Dromen die zij waar willen 
maken. Ze gaan hun dromen waar maken. Het 

maakt hen niet uit wat er gaat gebeuren. Ik heb 

ook een grote droom die ik heel graag wil 

waarmaken.  
Mijn grote droom ! Toen ik acht jaar was wilde ik 
cardioloog (hartchirurg) worden. Er zijn een paar 

redenen waarom ik chirurg wil worden, maar die 

zijn een beetje ingewikkeld om over het te praten. 

Ik had er passie voor en ik heb er nog passie voor. 

Ik heb veel filmpjes op You Tube nagekeken waar 

de chirurgen operaties van het hart doen. Ik vond 
het heel interessant dat de chirurgen de borst 

open maken en operatie van het hart doen. Ik weet 

dat niet iedereen hartchirurg wil worden en ik 

weet ook dat we in de wereld meer hartchirurgen 

nodig hebben, dus ik besloot om hartchirurg te 
worden. 
Er zijn mensen die misschien denken dat het 

onmogelijk voor mij is om een hartchirurg te 

worden. Er zijn slechts twee opties. Ik zal ofwel 

een chirurg worden of dakloos zijn. Er is geen 

optie drie. En dat is mijn motivatie om hard te 
studeren. Dom of slim, ik moet nog veel hard 

werken en ik zal deze droom van mij waar maken. 
                              Behrad Khalili (oud-leerling) 

 

 

 

► Van de ISK naar de RSG Ter Apel 
 

Ik ben Rahaf Al Kadah. Ik zat op de ISK van februari 

2015 tot en met mei 2016. Nu zit ik op de RSG Ter 

Apel. Mijn eerste schooldag was onvergetelijk, omdat 
het spannend was. Vóór de eerste schooldag kon ik 

niet slapen, want ik bleef denken of de leerlingen mij 

zouden accepteren en of ik me thuis zou voelen. De 

volgende dag toen ik de klas binnenkwam vond ik 

het niet zo erg, maar het bleef een beetje spannend. 
Als ik de ISK met de RSG zou vergelijken, dan zit er 

verschil tussen. Bijvoorbeeld, de lessen zijn 50 

minuten, de pauze is 15 minuten en in de klas zitten 

leerlingen van dezelfde leeftijd. De eerste twee weken 

vond ik het moeilijk, want we kregen veel huiswerk 

en proefwerken, maar na een paar weken viel het 
wel mee. In de pauze dacht ik of ik ooit vriendinnen 

zou krijgen en toen besefte ik met hen te gaan 

praten en meer over de Nederlandse cultuur te 

vragen. Ze vonden het gezellig en ze begonnen zelfs 

over mijn cultuur te vragen en zo heb ik vriendinnen 
gekregen. Elke klas heeft zijn eigen mentor. Mijn 

mentor is een aardige meneer. Hij staat altijd voor je 

klaar, geeft goede adviezen en stimuleert ons om 

hard te werken. Dankzij de ISK heb ik ook veel 

dingen geleerd, zoals dat we elkaar moeten 

respecteren zoals we zijn. Het maakt niet uit, uit 
welk land je bent. En als je vriendinnen wilt krijgen, 

dan probeer je een leuk gesprek te maken en blijf 

vooral jezelf. 

 
 ► Outdoor sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op donderdag 18 mei gingen de leerlingen die niet 

in het voetbalteam zaten, outdoor sporten in Assen. 

Steile wand klimmen, boogschieten, een survival-

baan en een klimbaan stonden op het programma. 

Dit vonden de leerlingen er van: 

Boogschieten dat was het leukst ! Dit is nog leuker 
dan voetbal ! De kabelbaan was tof ! Ik ben nog 

nooit zo hoog geweest ! De blaaspijp was wel heel 

gek, maar mooi ! Dit durf ik niet ! Maar kijken is ook 

spannend ! Een leuke groep en gezellig dat was het ! 

                 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

► Raadsels van de maand 
1. Welk woord wordt kleiner als je er twee letters 
aan toevoegt ? 

2. Welke worst is zonder R ook worst ? 
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►Puzzel van de maand mei 
In deze editie van het ISK’tje hebben we een provin-

ciehoofdstedenpuzzel opgenomen. Zoek van iedere 

provincie hieronder de hoofdstad, zoek de letter in 

deze hoofdstad, zet deze achter elkaar en er ontstaat 
een woord. Welk woord ? 
 

1. Zuid-Holland   7e letter 

2. Noord-Holland   4e letter 

3. Overijssel    3e letter 

4. Gelderland    3e letter 

5. Limburg    7e letter 

6. Friesland  10e letter 
7. Zeeland  10e letter 

8. Utrecht    4e letter 

9. Drenthe    5e letter 
 

____  ____  ____  ____  ____  ____ ____  ____  ____ 

 

► Notenschieten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Donderdag 13 april (de laatste schooldag voor 

Pasen) organiseerden we binnen de ISK voor de 
vierde keer het spel “Notenschieten”. Het werd 

andermaal een leuke ochtend en deel van de 

middag, waarin op een enthousiaste manier door 

alle leerlingen werd geprobeerd zoveel mogelijk 

walnoten van de lijn te gooien. Naast de nummers 

1 en 2 van iedere groep kwam ook diegene die de 
hoogste worp had in de finale. Ook de beste 

docent mocht in de finale meestrijden om de 

winst. De volledige uitslag was als volgt: 

  1. Amirali Mohamidi           +   9 pnt.  

  2. Behrad Khalili                 +   7 pnt.   
  3. Mahmoud Moustafa        –   3 pnt. 

  4. Anar Humbatov              –   9 pnt.  

  5. Raghad Sundid               –   9 pnt.  

  6. Dugarmaa Khumbat       – 14 pnt.   

  7. Mevr. Tiny Gram             – 15 pnt. 

  8. Omid Rashidi                  – 16 pnt. 
  9. Haftom Brhane Asfha      – 25 pnt. 

10. Meron Tades Defech        – 26 pnt. 

11. Gentiana Berisha          – 27 pnt. 

 

 

 

► Leerlingenwerk 

 

 

 

 

 

 

Dit werkstuk (van Raghad – groep D) is opgebouwd 

in stappen. Eerst wit papier op een stuk spaanplaat 

lijmen. Dan een sjabloon maken voor de wolken. Met 
verfrollers is de wolkenlucht gemaakt. Een echte 

Hollandse lucht ! De luchtballon is erop gespijkerd 

met behulp van een tekening, die je er weer 

afscheurt. Dan met breigaren de spijkerballon diepte 

en kleur geven.….. Mooi gedaan, Raghad ! 

► Buurt Battle FC Groningen 
We hadden 4 keer getraind. En  

3 keer gemist door slecht weer,  
vakantie en de trainer die niet  

kwam. We waren er niet hele- 

maal klaar voor, maar na zes  

weken……………. We gingen  

allemaal met de bus naar Groningen. We gingen 

omkleden en een beetje warming-up doen voor de 
wedstrijd. Toen kwamen er spelers van FC Gro-

ningen om elk team te coachen. Dat was leuk! 

Tenslotte hebben we heel goed gespeeld, maar de 

laatste wedstrijd hebben we verloren. Dat team was 

beter dan ons. We waren op het eind tweede gewor-
den. Het was een hele leuke dag !! 

Najib Rahimi (groep E) 

 

PS  Op de terugweg waren we 1 minuut te laat voor 

de bus en de bus was weggereden. Na een half uur 

kwam hij weer terug! 

 

 

 

 

 

 

 

Sneeuwpret op de ISK 


