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Hierbij ontvangen jullie de vierde nieuwsbrief 
met alle belangrijke informatie over de ISK De 

inhoud van deze nieuwsbrief staat ook online . 
op onze website www.grotiuscollege.nl bij het 
Nieuws van de Internationale Schakelklas.  

Belangrijke data in februari 

01-02 Open dag Stanislas 

04-02 Leerlingbesprekingen C1+ C2c + D1 

11-02 Studiedag voor de docenten. Geen 

lessen vandaag voor de leerlingen. 

12-02 Rapport D1 

18-02 Leerlingbesprekingen C1b en 
vergadering alle docenten 

24-02 Voorjaarsvakantie 

25-02  Voorjaarsvakantie  

26-02 Voorjaarsvakantie 

27-02 Voorjaarsvakantie 

28-02 Voorjaarsvakantie 

02-03 Lessen beginnen weer 

  

Reis naar Rotterdam 28 januari 

Dinsdag met de klass D1 we gingen naar 
Rotterdam voor de Kunsthal. We vertrokken om 
12 uur met de trein en na met de tram. Na we 
gingen een ‘restaurant’ binnen en ze gaven ons 
armbanden als pas. We lieten jassen en 
rugzakken achter en kwamen een kamer vol 
gekleurde met stoelen binnen. Ze legden een 

paar dingen uit over het museum en we kwamen 
binnen. In de eerste kamer waren er 4 vrouwen 
met verschillende soorten violen en zij legden  
ons de verschillen tussen deze instrumenten uit. 
In elke kamer waren er verschillende schilderijen 
en sculpturen en het orkestr helpt te begrijpen 
beter het schilderij. De muziek die ze speelden 

was gekoppeld aan de tekeningen. Het was erg 
leuk en interessant. We hopen snel terug te 
keren. 

 

Iva Ivanova en Ester Schirripa, klas D1 
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Naar de markt D1 

Naar de markt 
Op donderdag gingen we naar de markt en deden 
we boodschappen. 
We kregen 1 euro voor boodschappen. 
We kochten drie bananen. 
We vonden het heel leuk. We hebben gesproken 
met verkopers. 
Dat was moeilijk en ook fantastisch. 

Omar en Aurelia D1 

 

Naar de markt C1A 

Wij zijn gisteren met mevrouw Koot naar de 
markt gegaan. Ik vind de  markt is mooie. Je kan 
boodschappen doen met je vrienden. Ik vond de 
opdracht uit boek ook heel erg leuk om te doen. 
Wij moesten 3 dingen kopen allemaal. 

Het was gezellig om met mijn klas naar de markt 
te gegaan en om echt Nederlands te praten. Ik 
was in een groep met Negin. Alina, Najah en 
Dalal. Dat was leuk. Wil dit graag nog een keer 
doen met mij  klas. Mevrouw Koot heeft droge 
fruit gekocht. 

Groeten  
Marwa 

 

 

 

 

 

 

 

Gisteren ik was met mijn groep in Delft Centrum. 
Daar is een groot MARKT. We moeten veel praten 
met verkoper en mensen , en nog kopen veel 
dingen . Ik met mijn klas boodschappen gedaan. 
Wij hebben  lekker koekjes ,droog fruit, snoepjes, 
mandarijn , bananen en patat gekocht. 
Ik vond het leuk om te  in centrum te wandelen, 
boodschappen te doen en  met de  mensen .   

ALINA  

 

Gisteren ben ik met mij klas en meneer van 
rekenen en mevrouw Koot samen naar het 
centrum gelopen. Daar was de grote markt. Het 
was heel leuk om boodschappen te doen met de 
klas.Ik vind erg leuk opdracht  voor het boek doen 
. mijn groep en ik hennen snoep, kek en droge 
fruit gekocht.  In mij groep waren vijf meisjes . 
Dalal , Alina en Negin en Marwa. 

Groetjes, 
Najah. 

 

Gisteren gingen wij met mevrouw koot en  
menner yahya en helle klas naar de markt. 
Ik vind de markt is heel leuk. We  waren drie 
groepen. We moesten drie dingen kopen. Onze 
groep waren Najah en Marwa  en Alina en Dalal. 
Alle groepen moesten boodschappen doen.Toen 
de groepen klaar waren met boodschappen doen, 
zijn wij terug naar school gekomen. Ik vind het 
markt was heel goed want ik gegaan nooit met 
helle klas en met mevrouw en menner naar de 
markt dus het was heel leuk voor mij. 
Bedankt mevrouw koot en menner yahya. 

Groeten, 
Negin 
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Het was leuk op markt en ik vond leuk om te ga 
met groep  en met jou . Het was  leuk met andere 
jongens en meisjes de ga naar markt. Het was het 
eens keer dat ik in Delft markt gaan . 
Groetje van Mahder . 

 

We zijn Biniam en Esey. We hebben gisteren naar 
de markt gegaan.  het was erg leuk. we vinden 
erg leuk. we hebben gisteren lekker fruit gekocht. 
En dan we gegaan terug naar de klas en we 
hebben lekker zitten en veel gegeten.  we krijgen 
gisteren van mevrouw koot vijftien euro. We 
vinden mevrouw koot een lieve vrouw. 
Hartelijk bedankt voor alles best. 

 

Hoe gaat met u ? Ik ben Weldeab. gisteren wij  
hebben naar de markt gegaan. Wij hebben vind  
heel leuk. en  ik was gisteren heel  vrolijk. want 
we hebben veel gekijken en gekocht. 
Groetje van weldeab. 

 

Ik ga gisteren met mevrouw koot en meneer 
yahya en  wij klas. De markt was hel mooie. Ik 
vind de markt heel leuk. We maken drie groep. 
Wij ging boodschappen voor mevrouw koot en 
meneer yahya. Ik met mijn groep patat en 
banaan snoep nog meer voor mevrouw koot en 
meneer yahya kopen. En we hebben gisteren heel 
leuk dag. En dan wij terug naar school. 

Bedankt voor mevrouw koot en meneer yahya. 
Hamid 

 

Gisteren ging ik naar markt met mevrouw Koot 
en met leerlingen uit mijn klas. Wij gingen met  
mevrouw Koot snoep en een kilo banaan en een 
frit met mayonaise kopen. De markt is heel mooi . 
en mevrouw koot heel lief . Gisteren ik ben heel  

 

 

 

 

blij ik ga naar markt met mevrouw koot . en het 
was leuk op markt met anders leerling  . maar dat 
is eerst keer ik ga naar markt met lerares en 
leerling dat is gelukkig . dank u wel mevrouw koot 
en anders leerling .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Groeten, 
Shadi ,  

 

Ik wil vertellen over gisteren(naar markt). 
Gisteren wij gaat naar Delft centrum met hele 
klas.Wij zijn drie groepen.Elke groep moet voor U 
iets kopen.Elke 
groep heeft 15.00 
euro.Mijn groep was 
een hele leuke 
groepje.Het was het 
eerste keer voor mij 
te ga naar winkel in 
Delft.Eerste wij gaat 
naar bakker en wij 
koopt 6 donuts voor 
1,50 euro.Daar na wij zoekt voor andere dingen 
te kopen.Wij vind een snoepje winkel,en koopt 
snoepjes voor ik denk 2.00 euro of meer.Het was 
een lange kerk in centrum.En het was echt 
mooie.De naam van de kerk was (Nieuwe 
kerk).Het was een snackbar in winkel.Wij koopt 
een fries met saus.Ik weet het prijs niet.Dan wij 
wachten bij de kerk voor u.En in het einde wij 
koopt bananen.U komt en wij gaat naar school en 
lekker samen eten.Het was een leuke  

Van Pouriyamehr  
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Hallo, 
5 Januari  Ik was in Hoofddorp met mijn gezien in 
winkelcentrum. Ik heb gekocht mooi trui en sjaal 
voor moeder .En mijn zus gekocht veel snoepjes 
.Toen liepen we We hebben gevonden een 
restaurant met Chinese eten . We zijn er eet 
heerlijk .Toen gingen we terug naar huis .Ik vind 
leuk wandelen met mijn gezien . En kopen  mooi 
dingen. Sofi 
 
p.s. omdat ik gisteren niet op school was heb ik 
dit geschreven. 
 

Kunst op de Krakeelpolderweg  

Op de gang van de Krakeelpolderweg hangt een 

tentoonstelling van klassen C1A, C1B en D1. 

Ze hebben als opdracht gekregen on een 

landschap te tekenen met een verlaten auto.  

Hieronder zien jullie de resultaten van deze 

opdracht. 
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