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Hierbij ontvangen jullie de derde nieuwsbrief 
met alle belangrijke informatie over de ISK. 

Vanwege de kerstvakantie die in december 
begint en doorloopt tot januari, verschijnt de 4e 
nieuwsbrief in februari. Jullie kunnen de inhoud 
ook online te lezen op onze website 
www.grotiuscollege.nl bij het Nieuws van de 

Internationale Schakelklas.  

Belangrijke data in december en 

januari 

04-12 Rapportbespreking Krakeelpolderweg 

05-12 Sinterklaas 

10-12 Rapportuitreiking en oudergesprek. 

11-12 Rapportuitreiking en oudergesprek. 

21-12 Kerstontbijt 9.00 – 11.30 uur 

24-12 Kerstvakantie 

07-01 School begint weer 

14-01 TOA’s eerste jaar 

16-01 Schaatsen 

21-01 TOA’s eerste jaar 

23-01 Open dag MBO Westland 10.00 – 

14.00 uur 

26-01 Open huis CLD 10:00 - 13:00 uur 

29-01 Leerlingbesprekingen Krakeelpldrweg 

30-01 Open huis SC Delfland 17.00 – 20.00 

uur 

31-01 Leerlingbesprekingen Krakeelpldrweg 

  

Een grappig verhaal 

Eén opdracht in hoofdstuk 26.2 van Zebra is het 
schrijven van een grappig verhaal. Shamim 
Amiri uit klas D2 heeft dit verhaal geschreven en 
de tekening gemaakt. 

Drie jaar geleden, toen ik nog in Iran was, 

studeerde ik in een Engelse taal instituut. 
Op een dag had ik een Engelse toets en ik was 
bijna te laat. Ik moest met mijn moeder gaan en 
ze had een witte auto. Mijn buurman had 

dezelfde auto. Het was donker en ik kon de 
bestuurder niet zien. Ik stapte in de auto. ''Ga 
sneller'' zei ik. Plotseling zag ik mijn buurman in 
de auto, die heel raar naar mij keek! Ik schrok 
en zei ''oh hallo sorry'' tegen hem. Ik rende snel 
weg naar de auto van mijn moeder. Sinds die 
dag, wanneer ik mijn buurman zag, herinnerde 

ik die dag en moest ik lachen!😂😂 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shamim – klas D2 
  

 

 

 

 

 

 

 

Verslag uit klas C1 van het bezoek 

aan de Ikea en de kinderboerderij 

Amena en Feroz: 
Wij hebben Ikea gezin. En daar heeft veel beds, 

tafels, stoels, gordijns, tv’s lamps dekbeds en 
Ikea is een grote markt en daar is heel druk. 

Ruqaya en Butoul: 
Wij gaan naar Ikea met mijn klas. Eten ontbijt 
en dan eten ijs  en dan lopen met vrienden en 
kijken naar slapkamer en keuken en lachen 
samen en dan naar school terug 

Araya en Kjhadija: 
Ik geweest in Ikea en daar is heel mooi. We 
daar eten en daar heel veel foto maken, heel 
veel lopen en klein beetje te laat omdat de deur 

is kwijt. En daar ijs eten. Daar eten ei en brod 
met kaas en jem en thee drinken. En Khadija zit 
op de bank en bed. En daar zie ik een heel 
mooie keuken. En daar baby kamer is heel mooi. 
En Sabir kom naar Khadija en zegt mag 50 cent 
en ik geef.En maken foto van Tes en  Sabir 

samen. En daar naar lopen naar school en 
muziek luisteren. Kom naar school, pak de tas 
en daarnaar ga ik naar huis. Is heel moie dag. 

Mohamed el Sayed 
Ik kijk voor de kamer en stoel en bed. Ik ga 
naar de kantine en eet een brood met kaas en ei 
en croissant en drink coffie. Ik ben klaar eet en 
drink ik ga naar de school. 
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Fnan en Lidya: 
Wij hebben dierentuin gezienj, pard, kip, vark, 

konijn, geit, schaap, vogo, ezol en we hebben 
naar de speeltuin gewees 

Sabir en Tes: 
Wij gingen met die klas naardierentuin. Ik en 
Tes vinden dat heel leuk. Wij waren grapig aan 

het maken met allemaal. We hebben samen 
gespeelt. We hebben foto gemaken. We hebben 
samen naar samen naar school. We willen nog 
een keer gaan. 

Mohammed baker en Abdulrahman: 
We heeben naar kinderboerderij geweest en we 

heeben een pauw en een vark en paart en 
koonijn en eizool en gans we heeben gezien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creatief schrijven 

December is de maand van het schrijven van 

gedichten. In deze maand komt Sinterklaas 
namelijk in Nederland en veel Nederlandse 
mensen vieren Sinterklaas met cadeau’s en 
gedichten. De leerlingen uit klas D2 hebben 

tijdens de schrijfles gedichten geschreven. Een 
paar leerlingen hebben een vormgedicht 
gemaakt; dit is een gedicht dat is geschreven in 

een vorm. Deze vorm hebben ze zelf getekend. 
Ook hebben ze geoefend met het schrijven van 
Elfjes; dit zijn gedichten of verhaaltjes van 
precies 11 woorden. Hieronder zijn een paar 
gedichten te lezen. 

 

 

 

 

 

 

 

Een vormgedicht over DE KAT  
Geschreven door: Yasmin – D2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een Elfje over NEDERLAND 
Geschreven door: Mohamad Mukadam  - D2 
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Een vormgedicht over MIJN HUIS 

Geschreven door: Ayoub – D2 

Vertouwenspersoon ISK 

Mijn naam is Sophie Gijsen. 
Ik geef les op de ISK, tevens ben ik dit 

schooljaar vertrouwenspersoon. 
Dat betekent dat de leerlingen naar mij toe 
kunnen komen als zij over iets willen praten 
waar zij misschien niet over durven of kunnen 
praten. Een vertrouwenspersoon mag aan 
niemand vertellen wat de leerling gezegd heeft. 

Vaak helpt het als leerlingen, die een probleem 
hebben, daarover kunnen praten. Dan is het 

probleem niet weg, maar dan kan een leerling 
zich wel prettiger voelen. Misschien kan er 
tijdens het gesprek ook een oplossing gevonden 
worden.  

Inmiddels weten de leerlingen dat ze naar mij 
toe kunnen komen als het nodig is. 

Ze mogen ook een mail sturen om een afspraak 
te maken.  
Mijn mailadres is: s.gijsen@grotiuscollege.nl. 

 

 

 

 

 

 

Pestprotocol 
 
Op onze school moet iedereen zich veilig voelen. 
Wij hebben een pestprotocol, waarin afspraken 
en regels staan, waar alle leerlingen zich aan 
moeten houden. Dit document is door alle 
klassen ondertekend. Dit zijn de afspraken:  

- Ik doe niets bij een andere leerling wat ik zelf 
ook niet leuk vind. 

- Uitschelden, schoppen, slaan of spugen doen 
wij niet. 

- Wij doen niet mee aan pesten, uitlachen of 
roddelen en we praten niet lelijk over elkaar. 
Ook maken we geen filmpjes en foto’s van 

leerlingen. 

- Je pakt geen spullen van een ander af. 

- Als iemand iets doet wat jij niet leuk vindt, zeg 
het tegen de ander. Helpt dat niet, ga dan naar 

je mentor.                                                                          

- Praat erover wanneer jij of iemand gepest 

wordt, houd het niet geheim.  

- Wij zijn aardig en we helpen elkaar. 

- Deze regels gelden op school en daarbuiten en 
op internet ! 

 

 

 

 

 

 

 

   


