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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 

03-12 Rapportbespreking C1+C2C 

05-12 Sinterklaas 

09-12 Rapportuitreiking en oudergesprek. 

10-12 Rapportuitreiking en oudergesprek. 

18-12 Schoolschaatsen 13.00 – 14.30 uur 

20-12 Kerstviering in de ochtend in de klas 

23-12 Kerstvakantie t/m 03-01 

06-01 School begint weer 

14-01 Leerlingbespreking Krakeelpolderweg 

18-01 Open dag Grotius College 
Juniusstraat 8 

20-01 Deze week TOA’s C1 en D1 

21-01 Leerlingbespreking Krakeelpolderweg 

22-01 Open dag Delfland en Praktijkschool 

25-01 Open dag Christelijk Lyceum Delft 

27-01 Deze week TOA’s C1 en D1 

28-01 Leerlingbespreking Maria Duystlaan 

 

Voorwoord 

Geachte leerlingen/ouders/verzorgers, 

De komende weken zullen we op de ISK 
aandacht besteden aan Sinterklaas en kerst. 
Twee tradities die belangrijk zijn voor 
Nederlanders en die horen bij de Nederlandse 
Samenleving. We hebben de eerste lesperiode 
afgesloten en zijn bezig met de 
rapportbesprekingen. Binnenkort wordt u 

uitgenodigd om met uw kind of pupil het rapport 

te komen ophalen bij de mentor. Tot dan! 

  

Vriendelijke groeten, 

  

Nicole Otter 

Locatiedirecteur ISK 

 

 

 

 

 

 

Verslagje van het schoolfeest van 

klas C1 

Het feest is echt mooi. Vorige week is 

feest. Ik ga naar feest om half 4 en het 
feest het begint om 4 uur. Ik help mijn 

lerares, ik pak eten en leg op de tafel en 
volgende 10 minuten allemaal mensen ze kom 
en feest is begint ik dance met mijn vriendin en 

drink en eten en spelen en feest is afgelopen om 
7 uur en feest is afgelopen en ik pak mijn fiets 
en ga naar huis. 

Shadi, C1 
 

Ik ben Najah ik vind het feest is leuk ik en 

mevrouw Demirci je lekker dansen doen De 

muziek is heel mooi . 
Ik en Negin en Nazi  dansen voor Afghaanse 
muziek dat is echt mooi. En eten en drinken ook 
lekker ik heel bij in het feest . En dank u wel  
voor deze feest. 

 

Ik ben Alina. Ik vind het feest heel mooi .  We 

mooi dansen met mevrouw De Merci , lekker 
eten en drinken . 

 

Ik ben Omar , Ik gaan naar het 

schoolfeest ik vind beetje leuk. Ik vind 
op het schoolfeest allen meisjes . 

Ik ben Dalal , ik gaan naar het schoolfeest ik 

vind leuk op het feest . maar ik vind muziek is 
niet leuk. 

 

Hoi ik ben Henok. Ik woon in delft.  de feest is 

beetje niet goed. Omdat de muziek is niet mooi. 
De leerlingen allemaal dan is  in de feest  bij 
mijn is niet leuk ik niet dan is. 

 

Het school feest is heel mooi  

Mooi muziek 
Mooi dansen  
Lekkere eten 
Ik vind school feest is heel mooi 

Nazanin 
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Hallo mevrouw Mirjam Ik ben Esey. ik wil 

sturen een beetje tekst  naar u over was 
schoolfeest.  Het was erg leuk. Ik vind erg mooi 
dans ,eten en muziek . het was alles ik vind erg 
leuk. Ik was erg blij. Dank u voor alles. 

 
Ik ben Hamid ik ga niet over feest maar ik krijg 

een nieuw huis maar ik krijg ook wifi  komt 2uur 

tot half 5. 

Ik ben Sofi  

Feist is Leuk en mooi  
En eten is leker  
Muziek ook mooi  

 

Hallo ik ben Earl ik komt naar feets  is leuk 

feest music is leuk ja klaar ☺☺☺ 

 

hallo Ik ben aran ik komt naar feest is leuk 

feest music is leuk ja klaar ☺☺☺ (Afgekeken 

☺??) 

 

Hallo ik ben Yasmin ik niet kom op 

naar feest. ik ben ziek .ik heb feest 
morgen van mijn broer verjaardag  in de huis. 
morgen geen school. ik ga naar feest van mijn 
broer .  
 

Hallo ik ben Mahder . ik  was in de  schoolfeest. 

het feest was leuk .veel dans en veel gegeten 
.de muziek was leuk. Ik heb veel gedronken. 
 

Het school feest is heel mooi   
Het school feest heeft lekkere eten 
Mooi dansen  
Mooi Muzieken  english turkish arabish en….. 
De lerlingen trek mooi kleren aan 
Ik vind school feest is heel mooi 

Negin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het school feest is heel mooi  
Mooi muziek en met mevrouw Demirci heel mooi 
dansen 
Ik wint het school feest is heel mooi  

Marwa 

Kunst op de Krakeelpolderweg 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De opdracht aan klas B2A was om een ontwerp 
van een vrachtwagen te maken. Het moest 

duidelijk zijn wat erin zit. De leerlingen moesten 
woorden, plaatjes en logo’s gebruiken. 
Hierboven zie je het resultaat. 
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De ISK van het Grotius College heeft 

jongeren aan het denken gezet over 

hoe je met elkaar omgaat.  

De theatergroep PlayBack speelde Count Me In: 
een voorstelling over culturele diversiteit en 
tolerantie. 

In onze multiculturele samenleving zijn er 
culturele verschillen. Niet iedereen is vertrouwd 
met diversiteit. Juist door met elkaar te praten 

krijg je begrip en respect voor elkaar. En dat is 
nodig, want we moeten samen leven. Op de ISK 
van het Grotius College heeft theatergroep 
PlayBack de voorstelling Count Me In gespeeld. 
Deze theatervoorstelling ging over culturele 
diversiteit en tolerantie en na afloop gingen de 
leerlingen in gesprek over hoe je met elkaar 

omgaat. 

Beste vrienden Jesse en Ridwan krijgen een 

heftige ruzie die uitmondt in een flinke scheld- 
en vechtpartij. Ridwan is bang dat Jesse en zijn 
zusje Rachida in het geheim verkering hebben. 
Of dit waar is, daar is Jesse niet open over. Na 
deze vechtpartij wordt Rachida vermist. Om 

haar terug te vinden, moeten de vrienden open 
en eerlijk zijn naar elkaar. Hierdoor krijgen ze, 

ondanks hun verschillen, steeds meer 
vertrouwen in en begrip voor elkaar. 

 

Waarom Count Me In? 

Met deze voorstelling worden bij jongeren het 
begrip en de kennis over culturele verschillen 
groter. Ook gaan de acteurs en gespreksleider 
met de jongeren in gesprek over hoe je 

discriminatie en ruzies kan voorkomen. In onze  

 

 

 

 

 

 

 

 
multiculturele samenleving zijn er nu eenmaal 
culturele verschillen. Door met elkaar te praten 

leer je elkaar kennen en begrijpen. De leerlingen 
en docenten vonden het een hele leuke en 
goede voorstelling. Uit elke klas hebben een 
aantal leerlingen scènes meegespeeld met de 
theatergroep. Dit ging ontzettend goed. 

 

 

Alle docenten en medewerkers van 
het ISK wensen iedereen alvast een 

fijne kerstvakantie en een goed 

nieuwjaar! 

 

Nieuwsbrief 3 : december 2019 – januari 2020 


