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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 

04-11 Start TOA-toetsen 2e klassen en 

leerlingen D1 die volgend jaar 
uitstromen, DMT toetsen en TOA 
rekentoetsen alle klassen 

05-11 Cursus voor alle docenten vanaf 

15.00 uur.  

11-11 TOA-toetsen 2e klassen en leerlingen 
D1 die volgend jaar uitstromen, DMT 
toetsen en TOA rekentoetsen alle 
klassen 

12-11 Rapportbespreking Krakeelpolderweg 

19-11 Rapportbespreking Krakeelpolderweg 

20-11 Schoolfeest 

26-11 Organisatiedag voor alle docenten. 
De leerlingen hebben vandaag geen 
les 

  

Voorwoord 

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 

Leerlingen en docenten hebben een 

welverdiende vakantie gehad en we zijn 
begonnen aan de tweede lesperiode. Gelukkig 
lijken alle technische problemen opgelost en zijn 
de roosters en de roosterwijzigingen weer te 
zien via Magister. U kunt de roosters en de 
roosterwijzigingen ook op onze website zien. 

In november worden er in alle klassen 
leestoetsen afgenomen en zullen de tweede 
klassen voor de eerste keer dit jaar de TOA-

toetsen gaan maken om te zien welk niveau 
Nederlands en rekenen de leerlingen hebben. 
Met die informatie kunnen wij onze leerlingen 

nog beter voorbereiden op de overstap naar een 
gewone Nederlandse school. 

  

Vriendelijke groeten, 

Nicole Otter 
Locatiedirecteur ISK Grotius College 

 

 

 

 

 

 

Bezoek bibliotheek klas C2C 

Vrijdag 11 oktober zijn wij naar de bibliotheek in 
Delft geweest. Daar hebben we een puzzeltocht 
gedaan. Jo Smet, de vrijwilliger, heeft die voor 
ons gemaakt. Het was erg leuk en we hebben 
veel gezien. Awet en Abel wonnen de 

puzzeltocht en kregen een prijsje! 

Marjon van Paassen – Mentor C2C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 
Voor leerlingen en ouders van de ISK 

Nr. 2 : november 2019 

http://www.grotiuscollege.nl/


2 
 

 

 

 

 

 

Museum van klas C2C 

In de gang op de Krakeelpolderweg zijn de 
werkstukken te bewonderen die de leerlingen 
van klas C2C hebben gemaakt bij mevrouw 
Klement. De opdracht was om met aquarelverf 
een vorm- werkstuk te maken op muziek. 
Hieronder een foto van de resultaten. 

 

Schrijfopdracht klas D2 

Op 4 oktober was het Dierendag en daarom 

hebben de leerlingen uit klas D2 een fantasiedier 
getekend. Dit hebben ze in 2-tallen gedaan, 
waarbij ze allebei een helft van het dier hebben 
getekend zonder dit van elkaar te zien. Daarna 
hebben ze een naam verzonnen voor hun 
fantasiedier en moesten ze er een kort gedichtje 

over schrijven. Dit hebben ze aan elkaar 
voorgelezen en we hebben gestemd welk gedicht 
ze het leukst vonden. De winnaars waren Lea en 
Esma met gedicht over de Koekeloer. Hier zijn 
wat gedichten die gemaakt zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bloemkoolvis van 
Asia en Alisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De slagchokoffie van Coralie en Fakhry 

 

De grannyvis  
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