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Hierbij ontvangen jullie de laatste nieuwsbrief 
van dit schooljaar, met hierin alle belangrijke 

informatie over de ISK.  
De inhoud van deze nieuwsbrief kun je online 
terugvinden op onze website 
www.grotiuscollege.nl bij het Nieuws van de 
Internationale Schakelklas.  

Belangrijke data in juli en 

september 

04-07 Rapportvergadering K1 

09-07 Rapportvergadering MD 

11-07 Rapportvergadering MD 

12-07 Laatste lesdag en BBQ voor de 
leerlingen van 16.30 – 19.30 uur 

15-07 Rapportuitreiking, afscheid en 

inleveren kluissleutels. 
Rapportgesprekken 1e klassen 

16-07 Rapportuitreiking 2e klassen en 
afscheid. Rapportgesprekken 1e 
klassen en leerlingen 2e klassen die 
op de ISK blijven   

17-07 Start zomervakantie voor de 
leerlingen. 
Vergaderdag en overdracht 

18-07 Personeelsuitje met eten. Afscheid 

van collega’s die weg gaan 

19-07 Opruimen lokalen 

22-07 Start zomervakantie t/m 30 augustus 

02-09 Kennismaken alle klassen met mentor 

en uitleg rooster 

03-09 Start lessen 2e jaars leerlingen 
Wendag 1e jaars leerlingen op school 

04-09 Wendag 1e jaars leerlingen sport en 

spel 

05-09 Start lessen 1e jaars leerlingen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwoord 

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 

Het schooljaar 2018/2019 is bijna voorbij. We 
gaan afscheid nemen van een grote groep 
tweedejaars leerlingen. Zij zijn klaar om naar 

een middelbare school, of naar het mbo te gaan. 
We wensen ze allemaal heel veel succes en alle 

goeds voor de toekomst. Voor de leerlingen die 
op de ISK blijven: tot 2 september! En natuurlijk 
wil ik iedereen een hele fijne vakantie wensen! 

  

Vriendelijke groeten,  

Nicole Otter 
Coördinator ISK Grotius College 

 

Workshops C1B in de bibliotheek  

We hebben eerst geprat over het camera en 

toen hebben we camera gekregen en toen 

hebben wij nog poptje gekregen en toen hebben 
wij veel fotos gemakt en toen is het klaar. 

Tes 

 

Wij waren bij bibliotheek. Wij heben fotografe 
fedaan. Wij heben foto met Mohamed gemaakt. 
Wij heben heel grabege fotos gemaakt. Het is 

heel leuk fotos. Dan gan ziten en kijken in de tv 
daar staat de fotos. Dan kies je de mooieste 
fotos dan nog vijf minuten dan gaan we naar 
huis en hij vertelt over hoe kan je fotos maken. 
En zij is heel aardeg vrouw. 

Groet,  
Abdrahman en Dawit 

 

Wij hebben djembe gedaan. Het was 
heel mooie dag. We hebben op 
Afrikaanse trommels gespeeld. De 
mester was heel aardig. We hebben 
foto met de meestet gemakt. 

 

Sandi en Butul 
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Creatieve leerlingen 

De kunstcollectie in de gang op de  
Krakeelpolderweg is weer uitgebreid met wat 

mooie zwart-wit potlood tekeningen. Hieronder 

zien jullie de resultaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Wij wensen iedereen alvast een hele 

fijne zomervakantie.  

Alle leerlingen die naar een nieuwe 

school gaan, wensen we heel veel 

succes! 

Voor alle leerlingen die nog op de 

ISK blijven; tot ziens begin 

september!  
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