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Vorige maand is de eerste nieuwsbrief 

verschenen, waarin we jullie informeren over 
alles wat er op de locaties aan de Maria 
Duystlaan en de Krakeelpolderweg gebeurt. 
Hierbij ontvangen jullie de tweede nieuwsbrief. 
Deze is ook online te lezen op onze website 
www.grotiuscollege.nl bij het Nieuws van de 
Internationale Schakelklas.  

Belangrijke data in november 

03-11 Bijeenkomst voor Delftse 
nieuwkomers van de GGD 

05-11 Start TOA-toetsen 2e klassen 

10-11 Start Taaltheaterklas 

20-11 Open dag Mondriaan 15:00 tot 20:00 
uur 
Locaties: Den Haag, Leiden en Delft 

22-11 Opleidingenmarkt De Wegwijzer. 
Locatie: SC Delfland 

27-11 Rapportvergadering Maria Duystlaan 

29-11 Rapportvergadering Krakeelpolderweg 

  

Bezoek aan de markt in Delft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op donderdag 18 oktober zijn klas A1, B1 en C1 

naar de markt geweest. Een grote groep van C1 
werkt in Zebra hoofdstuk 11 en leert over 
‘maaltijdschijf’, ‘gewicht’ en ‘inhoud’.  
In A1 en B1 zijn afgelopen 2 weken ‘nieuwe 
woorden’ geleerd over ‘de kantine’ en ‘de 
markt’.  Ook was het thema van Melkweg 
‘boodschappen’.  Voordat we naar de markt zijn  

 

 

 

 

 

 

 

 

gegaan hebben we in de klas geoefend met 

‘vragen stellen op de markt’ en hebben we  
afbeeldingen van nieuwe woorden op Google 
opgezocht. (en een filmpje bekeken van Foute 
Vrienden: komkommaar…..haha) 

Het marktbezoek was leuk en leerzaam. Na 
rondlopen en opdrachten uitvoeren: “Hoe duur is 

een meter stof? Wat is de prijs van een kilo oude 
kaas? Hoeveel kost een pond mandarijnen?” 
hebben we op school in de pauze gegeten van 

de gezamenlijk gekochte producten. Broodje 
kaas met komkommer en tomaat, aardbeien, vis 
met saus en snoepjes…  

Iris Riemers 
 

TaalTheaterklas 

Op zaterdag 10 november gaat de 
TaalTheaterklas beginnen. Deze speciale klas is 
bedoeld voor leerlingen van onze school en ex-
ISK leerlingen van het Praktijkonderwijs die het 

leuk vinden om in hun vrije tijd extra te oefenen 

met het Nederlands. De Nederlandse lessen 
zullen worden gegeven door mevrouw Klapwijk 
en mevrouw Van der Paardt en er zijn ook twee 
theaterdocenten. Er zijn nog een aantal plaatsen 
in de TaalTheaterklas beschikbaar. Vind je het 
leuk? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan je 

mentor. 
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Bijeenkomst ‘Meer met Gezondheid’  

Op zaterdag 3 november van 12.00 – 17.00 uur 
organiseert de GGD Haaglanden de bijeenkomst 
“Meer met gezondheid” voor alle nieuwkomers 

en statushouders, jong en oud, die in Delft 
wonen. De bijeenkomst wordt gehouden in:  
Sporthal Buitenhof, Duke Ellingtonstraat 2, 
2625 GB Delft 
Aanmelden is niet nodig, de bijeenkomst is 

gratis.  

 
Het programma voor die dag: 

12:00 uur – Inloop met lunch (soep en een 

broodje) 

13:00 uur – Welkom door mevrouw Karin 

Schrederhof, wethouder wonen en sport 

13:30 uur – Gezondheidsmarkt: Voeding en 

Mondgezondheid, Bewegen en Sport, Voel je 
Goed, Roken, Alcohol, Drugs, Opvoeden en 
Opgroeien. Ook activiteiten voor kinderen! 

16:00 uur – Optreden van muzikanten. Meedoen 
mag! 

17:00 uur – Einde 

In de gangen op school hangen posters met 

informatie over deze dag. Je kunt ook meer 
informatie aan je mentor vragen of op deze link 
klikken. 
 

 

Schoolgids  

Op onze website www.grotiuscollege.nl staat de 
nieuwe schoolgids. Hierin staat alle belangrijke 

informatie over onze school. Jullie kunnen de 
gids vinden bij Internationale Schakelklas - 

Ouders  
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