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►DE KALENDER 
OKTOBER / NOVEMBER / DECEMBER  2017 

di. 17 oktober Excursie naar Den Haag (met RSG) 

di. 17 oktober RSG-run bij de RSG aan de Oude Weg 

19/10 en 20/10 Verhuisdagen / leerlingen vrij van school 

23/10 t/m 27/10 Herfstvakantie (één week) 

vr. 3 november Natuurwerkdag bij de Bosbeek (Ter Apel) 

do. 9 november Sportdag klas 1 RSG (lln. ISK doen mee) 

do. 16 november Sportdag klas 2 RSG (lln. ISK doen mee) 

wo. 22 november Verkiezingen gemeenteraad Westerwolde 

do. 30 november Verkeerseducatiedag 

di. 5 december Sinterklaas – lln. ISK gaan schaatsen 

ma. 18 december ISK’tje jaargang 4 – nummer 2 komt uit 

25/12 t/m 05/01 Kerstvakantie (twee weken) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           oktober 2017 – jaargang 4 – nummer 1       

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 
 

Terapelervenen 
 

Zo’n 125 jaar geleden trokken mensen 

van heinde en verre naar de weidse 

gronden van de Terapeler- en Klooster-
venen. Kanalisatie en veenontginning 

kwamen tot stand en jonge, grote gezin-

nen vormden o.a. een oorzaak dat de 

toegang naar de Weerdingermond een 

schoolzone werd. Heden ten dage her-
haalt de geschiedenis zich. Ook nu ko-

men er uit verschillende windstreken 

overwegend jonge mensen naar de 

Terapelervenen.  Met een ander demogra-

fisch- cultureel patroon is het resultaat 

in zekere zin hetzelfde. Na jaren van 
leegstand krijgt het schoolgebouw aan de 

Westerstraat weer een onderwijsbestem-

ming. Na de herfstvakantie is er weer 

sprake van een hernieuwde schoolzone, 

met ook nu uitzicht op de weidse 
Terapelervenen.   

                                   Reind Krikke 

 

 

 

 

► Spreekwoord van de maand  
Eerlijk(heid) duurt het langst 

Uiteindelijk wordt liegen en bedriegen toch gestraft 

FOTO’S AFSCHEID DHR. WOLDENDORP 

►In dit nummer o.a.: 
 

 Van de schoolleiding  

 Foto’s afscheid dhr. Woldendorp 

 Schoolnieuws 

 Gesprek van de maand oktober 

 Laatste schooldag 2016 / 2017 

 Even voorstellen 

 Leerlingenwerk 

 Nog meer zwemdiploma’s 

 Nieuw gebouw voor de ISK 

 Workshops eind 2016 / 2017 

 Mop / raadsel van de maand 

 Puzzel van de maand oktober 
 

 

 

 

Het volgende ISK’tje verschijnt op 

maandag  18  december 
 

 

 

mailto:info@rsgterapel.nl
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► Schoolnieuws 
START VAN HET SCHOOLJAAR 

Het schooljaar begon op maandag 4 september. 
Veel nieuwe leerlingen werden ingeschreven en alle 

leerlingen maakten op dinsdag 5 september een 

aantal toetsen. Hierna werden de groepen ingedeeld 

en konden we verdeeld over vier groepen met 

ongeveer 70 leerlingen starten met hopelijk een 

mooi en goed schooljaar. Veel succes allemaal ! 
 

VERHUIZING AANSTAANDE 
Binnenkort verhuizen we van de Terapelervenen 

naar de voormalige basisschool “Westermarke” aan 

de Westerstraat in Ter Apel. Over deze verhuizing en 

de daarmee gepaard gaande vrije dagen van de 

leerlingen is aan het eind van de week van 9 oktober 

een brief meegegaan met de leerlingen. Naast de 
week herfstvakantie (zie hieronder) zijn de leerlingen 

ook vrij op donderdag 19 en vrijdag 20 oktober. Of 

we maandag 30 oktober daadwerkelijk kunnen 

beginnen op onze nieuwe locatie is afhankelijk van 

tal van factoren. Wij hopen leerlingen en ouders 
vlak voor de herfstvakantie hierover nog op de juiste 

wijze te kunnen informeren. 
 

VAKANTIEREGELING 2017 / 2018 

Misschien ten overvloede publiceren wij nogmaals 

de vakantieregeling voor het schooljaar 2017/2018. 

Hieronder staan alle data waarop de leerlingen vrij 

hebben. 
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.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

►Gesprek van de maand oktober 

met Remzie Gashi 
 

Naam:  Remzie Gashi 

Geboortedatum: 28-03-1999 

Geboorteland:  Kosovo 

Nationaliteit: Kosovare 

Taal: Albanees 
Geboorteplaats: Ferizaj 

In Nederland sinds: 2016 

Woont nu in:  AZC Mussel- 

kanaal 

Bij ons op school:  Remzie zit bij ons op school 
sinds 13 december 2016. 

Gezinssamenstelling: Remzie heeft een grote 

familie; naast vader en moeder heeft ze twee zusjes, 

één broer en één grote zus. 

Mooi in Nederland:  Remzie vindt eigenlijk alles 

mooi in Nederland, maar het weer zou zo af en toe 
wel iets beter mogen……. 

Hobby’s: Remzie houdt veel van zingen 

Favoriete sport:  Volleybal 

Favoriete artiest: Sam Smith 

Favoriete muziek:  Hiphop en rock 
Favoriete schoolvak: Remzie vindt Nederlands, 

biologie, sport en muziek de mooiste vakken op 

school. 

Favoriete eten:  Döner en pizza 

Beste vrienden / vriendinnen:  Dugarmaa 

Khumbat, Kosar Torfi en nog een aantal anderen. 
Wat wil je graag worden: Remzie wil graag 

filmregisseur worden. 

Ideaal:  In de toekomst wil Remzie graag de 

universiteit afronden en daarna mooi werk zoeken. 

Ook vindt ze het belangrijk gezond te blijven. Dat is 
ook haar wens voor de gehele familie. 

 

 

 

 

 

 

 
► Even voorstellen 
 

Hallo allemaal, 

Ik ben Ilse Tuinenburg. Ik  

ben 39 jaar, getrouwd met  

Marco en moeder van drie  

meiden (12-10-8 jaar). Ik  
loop graag met onze honden  

in het bos, ben leider bij  

voetbal en altijd bezig. In  

het jaar 2000 stond ik voor  

het eerst voor de klas. Op de basisschool heb ik 

vooral les gegeven in de groepen 7 en 8. In 2015 
maakte ik kennis met de ISK-klas in Emmen. Het 

werken met jongeren tussen 12 en 18 jaar sprak mij 

heel erg aan. Ik vind het heel erg leuk om nu bij 

jullie in Ter Apel te mogen werken. Ik heb al veel 

leerlingen ontmoet. Tot ziens op school !  
 

 

► Laatste schooldag 2016 / 2017 
 
De laatste schooldag  

van het schooljaar  

2016/2017 stond  

hoofdzakelijk in het  

teken van afscheid  
nemen. In de eerste  

plaats van een twee- 

tal docenten, te we- 

ten de heren Wol- 

dendorp en Kerssies. Dhr. Woldendorp nam af-

scheid, omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd 
had bereikt en dhr. Kerssies maakte de overstap 

naar de hoofdlocatie van de RSG Ter Apel aan de 

Oude Weg in Ter Apel, waar hij de plusklas gaat 

begeleiden. Beide docenten werden toegesproken 

door dhr. Krikke en ook de leerlingen en collega’s 
lieten zich niet onbetuigd in het opvoeren van 

sketches. Met de bijpassende heerlijke taart werd 

het een ochtend die zowel beide afscheidnemende 

docenten als de leerlingen, die na de vakantie naar 

een vorm van regulier voortgezet onderwijs gaan, 

niet snel zullen vergeten. 
 

************************************* 
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► Nog meer zwemdiploma’s  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gedurende de zomervakantie is er door een aantal 

leerlingen hard geoefend om hun zwemdiploma te 

halen. En dat is gelukt ! Het was soms koud en af en 

toe regende het, maar het was wel heel gezellig. Zo 
kwam het totaal behaalde aantal zwemdiploma’s het 

afgelopen schooljaar op 31 ! En dat is op zich een 

prima prestatie. 

 

 

 

 

 

► Even voorstellen 
Mijn naam is Tijmen Idema, 

ik ben 24 jaar en woon in  

Emmer-Compascuum.  

Sinds het nieuwe schooljaar  

(2017/2018) ben ik werk- 
zaam op het ISK als docent  

bewegingsonderwijs.  

In mijn vrije tijd vind ik het  

erg leuk om op mijn moun- 

tainbike door de bossen te  

crossen, of om lekkere stukken op de motor te 
rijden. Verder ben ik een echte ‘petrolhead’. Alles 

wat op benzine loopt, hard gaat en een hoop 

kabaal maakt vind ik erg leuk. 

Vorig jaar mei ben ik al begonnen met werken voor 

het RSG, maar dan aan het reguliere onderwijs op 
de locatie aan de oude weg in Ter Apel. Mijn 

bevoegdheid als docent bewegingsonderwijs heb ik 

nog niet zo lang geleden gehaald. Ik heb mijn 

studie gevolgd aan de Calo in Zwolle, deze 

opleiding is een onderdeel van de Hogeschool 

Windesheim in Zwolle.  
Ik vind het erg leuk om nu aan het ISK les te 

geven, en dat de school mij deze kans hiervoor 

heeft gegeven. Stiekem vond ik het ook wel een 

beetje spannend om hier op school te beginnen. Ik 

had nog geen ervaring met lesgeven aan deze 
doelgroep, maar nu ik een aantal weken les heb 

gegeven heb ik het al erg naar mijn zin en kan ik 

veel plezier maken met de leerlingen. Ik hoop hier 

op school veel te leren om mijzelf verder te 

ontwikkelen tot een nog betere docent.  

Mocht u nog vragen hebben, of wilt u nog meer 
van mij weten, schroom dan niet en spreek mij 

aan om even kennis te maken! 

 
 

 

 

► Leerlingenwerk  
 

Hierbij een vet- 
krijttekening  

van Simon  

Ykalo uit groep  

E.  Deze groep  

heeft een lesblok  
portrettekenen  

achter de rug,  

waarbij het ging  

om diepte in het  

gezicht. Wat naar  

achteren gaat,  
b.v. de oogkassen,  

moet donker, wat  

naar voren komt,  

b.v. de wangen en  

de neus, moet  
licht. Het hoefden  

geen "echte" kleuren zijn. Simon heeft deze mooie 

kop gemaakt waarbij hij donker en licht met 

benzine en wattenstaafjes in elkaar heeft gemengd. 

Echte diepte ! 

                          ******************** 
******************************************************** 
 

 

 

► Even voorstellen 
 

Graag stel ik me als  

nieuwe leraar aan  

jullie voor.Mijn naam  

is Jacob de Wit en ik  

ben 59 jaar geleden  
in Ter Apel geboren  

en daar opgegroeid.  

Ik ben oud-leerling  

van de RSG Ter  

Apel. In 1982 ben ik  

met Nely getrouwd.  
We hebben drie  

kinderen die in  

Columbia zijn gebo- 

ren. We hopen het  

volgend jaar weer  
een bezoek aan de biologische familie te brengen. 

Sport, vooral basketbal, krant lezen en tuinieren zijn 

mijn liefhebberijen. Door het werk hebben we in 

Winschoten en Emmen gewoond. Nu wonen we net 

buiten Emmen in Klazinaveen-Noord. Dit is een 

klein dorp met niet meer dan 200 inwoners. Ik heb 
korte tijd les gegeven op een basisschool, daarna 

vooral in het voortgezet speciaal onderwijs en in de 

volwasseneducatie (TBS-kliniek, FPC Veldzicht). 

Vorig jaar heb ik nog tien maanden in het AZC 

Zweeloo NT2 les gegeven aan volwassenen voor de 
inburgering. Nu dus weer jongeren van de ISK van 

de RSG Ter Apel. Ik hoop hier een periode met veel 

plezier te werken.   

                             ************************ 
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►Puzzel van de maand oktober 
Donderdag 4 oktober jl. was het Werelddierendag. 

Dit keer dus een puzzel samengesteld uit spreek-

woorden met dieren. Zoek de goede dierennaam, vind 

de letter van die dierennaam en er ontstaat uit die 

letters een woord dat met de toekomst van de school 

te maken heeft. Succes met het zoeken van de 

oplossing ! 

  1. Eén …… maakt nog geen zomer.            (6e letter) 

  2. Blaffende …… bijten niet.                       (5e letter) 

  3. Als er één …… over de dam is,  

      volgen er meer.     (1e letter) 

  4. Als de … van huis is,     (3e letter) 

      dansen de …… op tafel.    (5e letter) 

  5. Het ….. achter de wagen spannen.   (4e letter) 

  6. De …… vallen dood van het dak.   (1e letter) 

  7. Nu komt de … uit de mouw.           (1e of 2e letter) 

  8. Men moet de huid niet verkopen,  

      voordat de …. geschoten is.      (4e letter) 

  9. De … bij de horens pakken.   (1e letter) 

10. Beter één ….. in de hand, 

      dan tien in de lucht.    (4e letter) 

 1      2      3      4      5      6      7      8     9    10    11 

___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ 

 

 

► Workshops eind 2016 / 2017  
Op woensdag 12 en donderdag 13 juli werden er in 
het kader van de afsluiting van het schooljaar 

2016/2017 diverse (leerzame) workshops georgani-

seerd. Zo konden de leerlingen o.a. inschrijven voor 

een workshop boksen, banken schilderen, huis 

bouwen, spelletjescircuit en kralen rijgen. De foto’s 
hieronder geven een impressie van de verschillende 

activiteiten en zoals zo vaak is duidelijk te zien dat 

de leerlingen weer met het nodige enthousiasme 

deelnamen. 

 

 

 

 

 

 

► Nieuw gebouw voor de ISK 
De voormalige basisschool “Westermarke” in het 
dorp Ter Apel wordt het nieuwe onderkomen van 

onze ISK. Na de herfstvakantie zullen al onze leer-

lingen les krijgen op deze locatie. Op de foto’s hier-

onder van donderdag 5 oktober ziet u een impressie 

van de verbouw van dit gebouw. Uiteraard houden 
wij u op de hoogte van de verhuizing. 

 

► Raadsel van de maand 
Vul drie keer dezelfde letters in dezelfde volgorde in: 

1. De slager verkoopt spek met …………………………. 
2. Voetballer Arjen Robben trok de …………….. 

3. Hij is geen junior, maar een ………………………….. 
 

 

 

 

 

 

Sneeuwpret op de ISK 

► Mop van de maand  
 

Een man gaat naar de dierenarts met zijn goudvis. 

“Volgens mij heeft hij epilepsie”, zegt hij tegen de 
arts. De man onderzoekt de vis en zegt: “Hij ziet er 

toch redelijk kalm uit meneer.” “Ja, wacht maar tot 

ik hem uit de kom haal !” 

 

********************************************* 

 
 

 

 

 

 


