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Hierbij ontvangen jullie de eerste maandbrief 

van het schooljaar. Deze nieuwsbrief wordt elke 
maand uitgegeven en kunnen jullie ook 
terugvinden op onze website 
www.grotiuscollege.nl bij het Nieuws van de 
Internationale Schakelklas. In de nieuwsbrief 
informeren wij jullie over alle belangrijke en 
leuke activiteiten van onze locaties aan de Maria 

Duystlaan en de Krakeelpolderweg. 

 

Belangrijke data in oktober 

02-10 Leerlingbespreking Maria Duystlaan 

04-10 Leerlingbespreking Krakeelpolderweg 

09-10 Leerlingbespreking Krakeelpolderweg 

16-10 Vergadering docenten 
Techniekmarkt Mondriaan en  
Algemene Mondriaanmarkt  
16.00 – 20.00 uur 

22-10 Herfstvakantie 

23-10 Herfstvakantie 

24-10 Herfstvakantie 

25-10 Herfstvakantie 

26-10 Herfstvakantie 

  

Nieuwe roosters per 1 oktober 

Eindelijk gewend aan de roosters, het zit in het 
hoofd van zowel de leerlingen als de docenten 

en wat gebeurt er nu weer? In oktober komt er 
een heel nieuw rooster en moeten we opnieuw 
wennen. Dit komt doordat er een nieuwe klas 
gaat beginnen op de Krakeel-locatie. Een nieuwe 
klas betekent ook nieuwe docenten, extra lessen 
voor de “oude” docenten en meer lessen per 
lokaal. Kijk goed op de website voor alle 

informatie over het rooster. 

Was je blij met je rooster, ik hoop dat je dat 

weer bent! Was je niet blij met je rooster, ik 

hoop nu wel! 

Neels Bos 

 

Nieuwe docenten 

Lia Klapwijk gaat Economie en Nederlands geven 

op de Krakeelpolderweg.  
Yvonne van der Paardt geeft Nederlands op de 
Krakeelpolderweg en is mentor van C1. 

 

 

 

 

  

 

André de Jager komt vier dagen in de week als 
onderwijsassistent werken. 
Esmeralda Klement gaat per 4 uur per week 
tekenles geven op de Krakeelpolderweg. 

 

Huiswerkklas 

Elke dinsdagmiddag en donderdagmiddag van 
15.00 – 16.30 is er huiswerkklas op de 

Krakeelpolderweg. De huiswerkklas is voor 
leerlingen die moeite hebben met Nederlands of 
rekenen/wiskunde en extra willen oefenen. Op 

die middag zijn er docenten aanwezig die de 
leerlingen kunnen helpen met hun vragen.  

 

Informatieboekje 

Voor het nieuwe schooljaar is er weer een 
informatieboekje gemaakt, wat uitgedeeld is 
tijdens de ouderavonden. Het informatieboekje 
is ook terug te vinden op onze website 
www.grotiuscollege.nl bij Leerlingen. In dit 
boekje kunt u alle belangrijke informatie 
terugvinden voor de ISK. 
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