
Ter Apel, september 2022 
 

Nieuwsbrief RSG Ter Apel 
 
Beste leerlingen uit groep 8, 
 
Het schooljaar 2022-2023 is inmiddels begonnen. Op de RSG in Ter Apel zijn we gestart met 165 
eersteklassers. We hopen er met z’n allen weer een goed jaar van te maken!  
 
Voor leerlingen in groep 8 van de basisschool organiseren wij een aantal interessante 
activiteiten, om alvast kennis te kunnen maken met het voortgezet onderwijs. 
In deze nieuwsbrief kun je hier alles over lezen.  
 
 

1. RSG-lyceum 
Leerlingen van groep 8 die meer willen en kunnen, bieden we op de RSG graag iets extra’s.  
Dit schooljaar bieden wij voor deze leerlingen van de herfstvakantie tot de meivakantie het 
RSG-lyceum aan, waar uitdagend en modern les wordt gegeven. 

De leerlingen mogen vanaf de herfstvakantie elke donderdag van 12.45 tot 14.15 uur naar het 
RSG-lyceum. Het aangeboden programma krijgen de leerlingen niet in het eerste jaar.  
Het lesprogramma bevat vier vakken die raakvlakken hebben met de onderwijsdomeinen 
science en geofuture. Dit wordt gecombineerd met de actualiteit en talen. Daarnaast leren de 
leerlingen alvast over het voortgezet onderwijs. De leerkrachten van groep 8 worden op de 
hoogte gehouden van de ontwikkelingen tijdens het RSG-lyceum én uitgenodigd om een keer te 
komen kijken. 

Kom jij in aanmerking en voor het RSG-lyceum en wil je graag meedoen? Neem dan contact op 
met je leerkracht van groep 8. Die kijkt (samen met jou) of het past in het rooster en of jij dat 
aankunt. De leerkracht zorgt ook voor de aanmelding.  

Voor vragen over het project kun je mailen naar w.kramer@rsgterapel.nl. 
 
 

2. RSG-project voor de echt technische vmbo-leerlingen uit groep 8 
Leerlingen met erg veel passie voor techniek bieden wij dit project aan. Ben jij een leerling die 
dolgraag met de handen werkt en zeer technisch is? Dan nodigen wij je uit om je op te geven 
voor het speciale project dat door een groep enthousiaste docenten van de RSG ontwikkeld is. 
Het gehele project bestaat uit drie bijeenkomsten op de woensdagmiddag van 13.15-15.15 uur 
op de RSG. We hebben plek voor 18 leerlingen! 
 

Schooljaar 2022-2023: 12 oktober, 26 oktober, 9 november 
Titel project: techniek   

 
Meer informatie over het project en een aanmeldlink staan vanaf medio september op onze 
website www.rsgterapel.nl. Leerlingen kunnen ook via de basisschool worden opgegeven.  
Voor vragen en aanmeldingen over het project kun je mailen naar w.kramer@rsgterapel.nl. 
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3. RSG-project zorg en welzijn: voor vmbo-leerlingen uit groep 8 
Sta jij graag voor anderen klaar? Ben jij creatief en sociaal? Dan is het project van Zorg & 
Welzijn wellicht iets voor jou. Het gehele project bestaat uit drie bijeenkomsten op de 
donderdagmiddag van 13.15-15.15 uur op de RSG.  
 We hebben plek voor 16 leerlingen! 

Schooljaar 2022-2023: 13 oktober, 24 oktober, 4 november 
Titel project: Zorg & Welzijn   

 
Meer informatie over het project en een aanmeldlink staan vanaf medio september op onze 
website www.rsgterapel.nl. Leerlingen kunnen ook via de basisschool worden opgegeven.  
Voor vragen en aanmeldingen over het project kun je mailen naar w.kramer@rsgterapel.nl. 
 
 

4. RSG-clinic voor alle leerlingen groep 8  
Op woensdag 23 of donderdag 24 november a.s. kunnen de leerlingen van groep 8, net als 
voorgaande jaren, een dag meedraaien op onze school. Op deze manier hopen wij dat de 
leerlingen een goede indruk krijgen van een RSG-schooldag.  
Voor een goede organisatie willen wij graag vóór 7 november weten hoeveel leerlingen zullen 
deelnemen. Nadere informatie (opgave aantal leerlingen, voorkeursdatum, vervoer) volgt nog. 
De leerkracht van groep 8 zorgt voor de aanmelding.  
 
 

5. Open dag RSG Ter Apel 
Je bent samen met je ouder(s)/verzorger(s) van harte welkom op onze open dag. Wij laten dan 
graag zien wat er allemaal te doen is op de RSG. In een rondgang door de school kom je heel 
veel te weten over de RSG en kun je alvast zien hoe een en ander is geregeld. 
De open dag is op zaterdag 28 januari 2023 van 10.00 uur tot 15.00 uur.  
 
 

6. Doe-middag  
Donderdag 12 januari 2023 kunnen de leerlingen van groep 8 meedoen met een doe-middag. 
De middag begint om 13.00 uur en eindigt uiterlijk om 15.30 uur. Je kunt de keuze maken uit  
de volgende activiteiten: handvaardigheid, drama, biologie, techniek, zorg & welzijn of sport. 
Meer informatie over de doe-middag en een aanmeldlink staan medio december weer op onze 
website www.rsgterapel.nl.  
Voor vragen kun je bellen Daniël Venema: 06-52792689 of mailen naar: d.venema@rsgterapel.nl. 
 
 

7. Data voorlichting voor ouder(s)/verzorger(s)  
Voor ouder(s)/verzorger(s) organiseren wij informatiebijeenkomsten en wel op: 

 
2022: maandag 14 november, aanvang 19.00 uur.  
2023: woensdag 18 januari, dinsdag 7 februari aanvang 19.00 uur.  

 
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@rsgterapel.nl. De voorlichtingen vinden 
plaats op de RSG. 
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8. Introductie nieuwe leerlingen klas 1, schooljaar 2023-2024 
De introductiedag voor aangemelde leerlingen is gepland op woensdag 21 juni 2023 van 14.00 
uur tot 15.30 uur. De reservedag is woensdag 28 juni op hetzelfde tijdstip.  
 
 

9. Informatieavond voor ouder(s)/verzorger(s) van nieuwe leerlingen klas 1,  
schooljaar 2023-2024 

De ouders van aangemelde leerlingen worden zijn woensdag 21 juni 2023 van 19.00 tot 20.00 
uur van harte welkom om kennis te maken met de school.  
 
 
Voor vragen over de RSG Ter Apel kan er contact opgenomen worden met Daniël Venema of 
Wendy kramer. 
 
 

Daniël Venema, teamleider klas 1 en 2 

• E-mail: d.venema@rsgterapel.nl  

• Mobiel:  0652792689   
 

Wendy Kramer, coördinator klas 1 en 2 

• E-mail: w.kramer@rsgterapel.nl  

• Mobiel: 0613989485 
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