
 
 

1 
 

 

 

 

Hierbij ontvangen jullie de zesde 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 april 

01-04 Deze week TOA’s 2e klassen 

8.40-13.35 uur Voorlichting social 

media 2e klassen 

02-04 Rapportvergadering K1 

08-04 Deze week TOA’s 2e klassen 
Rapportuitreiking 

09-04 Rapportuitreiking 
Intaketoetsen Mondriaan 

15-04 8.40-13.35 uur Liefdesbus, 2e klassen 

16-04 Intaketoetsen bij het Mondriaan 
Techniekmarkt Mondriaan  

17-04 Schoolreis naar de Efteling 

19-04 Meivakantie – Goede vrijdag 

22-04 Meivakantie – Tweede Paasdag 

23-04 Meivakantie 

24-04 Meivakantie 

25-04 Meivakantie 

26-04 Meivakantie 

29-04 Meivakantie 

30-04 Meivakantie 

01-05 Meivakantie 

02-05 Meivakantie 

03-05 Meivakantie 

  

Voorwoord 

 

Beste ouders en verzorgers, 

We hebben de afgelopen tijd veel verschillende 
activiteiten gehad op school, vooral voor de 

tweede klassen. Een bezoek aan museum het 
Prinsenhof, een workshop bij het Science Center 
en de Dreamday bij de TU Delft. Voor deze 
Nieuwsbrief hebben leerlingen opgeschreven, 
wat zij van al deze activiteiten vonden. 

Een deel van de tweedejaars leerlingen heeft 
meegedaan aan ‘On Stage’. Bij ‘On Stage’ 
ontmoeten leerlingen medewerkers van 
verschillende bedrijven. Ze kunnen praten met 

deze mensen over hun beroep, over hoe hun  

 

 

 

 

 

 

 
werkdag eruit ziet en wat je moet kunnen en 
weten voor dat beroep. Doel van al deze 

activiteiten is kennis maken met de Nederlandse 
samenleving. Doel is ook dat leerlingen erachter 
komen wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze 
willen? Welke beroep past bij een leerling? 
Welke opleiding is mogelijk voor een leerling? 

Daar willen we samen met de leerlingen achter 
komen. Woensdag 27 maart is de ouderavond 

geweest. Toen is ook informatie gegeven over 
hoe wij werken in de ISK en hoe wij beslissen 
naar welke school een leerling na de ISK kan. 
Het was fijn dat er veel ouders zijn gekomen. 

  

Vriendelijke groeten, 

Nicole Otter 
Coördinator ISK Grotius College 

 

 

 

Gedicht 

 

Wat kan je zien  
maar niet kan horen 

 

De maan kan je dagelijks zien  
Je kunt met haar praten 
Maar je kunt haar antwoord nooit krijgen. 
een ongeboren baby 
de vlag van Palestina 

een foto uit Somalië met familie 

een school in het weekend 
het haar van haar 
de hemel 
de gum 
waarmee ik mijn tekening uitgum. 

 

Gemaakt door: Marayama, Asia, Alisa, 
Richard, Elyza, Al Bager, Baylasan en 
Mohamed van de Taaltheaterklas 
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Lessen over Het lichaam 

Klas A1 heeft afgelopen 2 weken veel nieuwe 
woorden geleerd over het lichaam! 

Gezicht, wang, elleboog, knie, heup, nagel, 
ringvinger, duim, gebit, wenkbrauw enzovoort…. 

We hebben daarbij ook veel plezier gehad: eerst 
gingen we op een stuk behang ‘Het Lichaam’ 
tekenen, daarna alle lichaamsdelen opschrijven 
en erbij plakken.  

Groetjes van klas A1 
 

 

 

 

 

 

Bezoek Museum Prinsenhof Delft 

Op  vijf maart van tweeduizendnegentien ging ik 
met mijn class naar het Prinsenhof Museum die 
staat naast de Oude Kerk van Delft. 

Ik heb echte schilderijen van meer dan 500 

jaren geleden gezien bijvoorbeeld de kaart van 
Delft en ook ik heb ook gezien een poster die 

daarin staat een tekst met de oude Nederlandse 
taal geschreven “Hier onder staen de Teykenen 
der Koogeledendaer meede Prins Willem van 
Orange Is Doorschoten op10 July 1584”. 

Ik heb veel geleerd van Prins Willem van Orange 
bijvoorbeeld hij had een andere achternaam 
maar ik ben het vergeet, hij heette van Orange 
omdat hij Prins van een provincie in Frankrijk 
was,die provincie heet Aurenja in het Franse taal 

trouwens. Ik heb ook geleerd dat alle Orange  

 

 

 

 

 
 
familie hebben een zelfde begraaf plaat in de 
Nieuwe Kerk van Delft. 

Ik vond die excursie heel erg interessant want ik 
wist helemaal niks van een ik vind het leuk om 
de Geschiedenis van Nederland weten omdat ik 

nu hier woon. 

Richard Labrador, D2   

 
 

Beste leerling, 

Ik heb naar de Museum Prinsenhof gegaan. Ik 
vond het heel leuk om de schildrijen van de 

konning en konninginnen te zien. 

Want het was echt interressant voor mij te zien 

te oud schildrijen zien. Waneer je naar het 
kijkte, je zie de gescheidenis. Ik heb de protret 
van bijna 30 mensen gezien. En er was een 
grote verschillend tussen twee mensen. De 
kledingen van eerste persoon was kleurig, de 
kledingen van de tweede persoon was allemall 

zwart. 

Daar heb ik gebrijpt dat mensen echt snel 
veranderen. En het was geweldig om te zien het. 

Zeynep,  D1 

 

Bezoek Science Center Delft 

Ik ben in Science Museum geweest vorig week 

met mijn klas lopen. Dan zijn we weer in het 

museum. Het is heel leuk museum want er zijn 

leuk dingen en mooi dingen. 

We hebben brug gemaakt. We moeten eerst een 

team maken daarna we gaan een brug maken. 

De team die heeft goed brug gemaakt, dan de 

team is de winner. Dan is de tijd op. En we 

hebben de brug geweegt hoe veel Kg kan op. 

Mijn brug kan allen maar 2 kg op. De team van 

Wasil heeft gewonen.  

 

En we hebben de brugen in de prulenbak want 

we hebben het niet nodig. Dan we hebben naar 

huis gegaan.   

 
Ayoub, D2 
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Robot 

Hoi leerling van ISK 

Wij zijn naar sciencecenter geweest. En het was 

heel leuk. We waren in twee groep gedeeld en 

met robot gewerken. We moest met de 

robotauto duwen en dingen kapot maken. Ook 

we had sap gekregen. De robot was van 

sciencecenter en we moest met computer 

werken en we moetales die we in de computer 

gemaakt doorverbinden naar de robot. 

Groetjes 

Fabio, D1 

 

Can I Dream middag  

Reis naar TU Delft 

Beste leerlingen, 

 

Ik ben Ruby uit D1 en vandaag wil ik over de 

reis naar TU Delft praten. Op donderdag 21 

maart had de school naar TU Delft gegaan om 

het programma Can I Dream mee te doen. Er 

waren goed activiteiten met samenwerken bij 

het programma. De eerste spel was basketbal 

spelen die bijna iedereen leuk hadden gevonden. 

De tweede activiteit had veel met samenwerken 

te maken. De bedoeling was dat je een goede 

brug of tower moet maken. En dat het eigenlijk 

stabiel moet worden. Deze activiteit vond ik erg 

leuk om te doen. Ik vond het een hele leuk 

programma en ik hoop dat het ook zo met 

iedereen was. 

 

Ruby, D1 

 

  

 

 

 

 

 

 

‘Can you dream? Yes 

we can!’ 

Alle tweede klassen hebben 

donderdag 21 maart 

meegedaan aan de Can I 

Dream middag bij de 

Technische Universiteit Delft. 

Hier is een leuk verslag over 

geschreven op de website 

indebuurt.nl/Delft, wat jullie 

kunnen lezen als jullie op deze 

link klikken.  

 

 

Museum klas B1a 

De leerlingen van klas B1a 

hebben mooie kunstwerken gemaakt die 

ophangen in de hal op de Krakeelpolderweg. De 

opdracht was om een portret te weven of te 

vlechten of een gekke collage te maken. 

Hieronder zien jullie foto’s van de resultaten. 
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Museum klas C1a 

Ook de leerlingen van klas C1a hebben hun best 

gedaan bij de schilderlessen. Zij hebben  

tekeningen gemaakt waarbij de opdracht was 

om een portret te tekenen in de stijl van de 

beroemde schilder Pablo Picasso. Ook hebben ze 

stripfiguren van klein naar groot getekend. De 

werkstukken hangen in de hal en staan ook op 

deze foto’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Wij wensen iedereen een hele leuke 

schoolreis naar de Efteling op  

17 april en een goede meivakantie!’ 
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