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Hierbij ontvangen jullie de vijfde 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 maart 

04-03 Lessen beginnen weer. 
Bezoek museum Prinsenhof Delft 

05-03 Bezoek museum Prinsenhof Delft 
Cursus klassenmanagement voor 
docenten vanaf 14.00 uur  

06-03 Open dag MBO Westland 17.00 – 
20.00 uur 

12-03 On Stage Beroepenfeest 12.00 – 
17.00 uur in Sporthal de Buitenhof. 
Bezoek praktijkschool door route 1 
docenten 

19-03 Cursus klassenmanagement voor 

docenten vanaf 14.00 uur 
Open dag Mondriaan vanaf 15.00 uur 

21-03 Dreamday 

25-03 Deze week start TOA’s 2e klassen 

26-03 On Stage Doe dag 
Rapportvergadering Krakeelpolderw. 

27-03 Ouderavond 18.30 – 20.30 uur 

28-03 Rapportvergadering Krakeelpolderw. 

  

Voorwoord 

Beste ouders, verzorgers, 

Onze tweede klassen krijgen het vak Kennis van 
de Nederlandse Samenleving (KNS). Bij dit vak 
horen buitenschoolse activiteiten. Op maandag 4 
en dinsdag 5 maart gaan leerlingen van D1, D2, 

C2a, C2b en B2 naar museum Het Prinsenhof en 
naar het Science Center in Delft. De ouders en 

verzorgers van de leerlingen uit deze klassen 
krijgen een brief hierover. Die wordt 
meegegeven aan de leerlingen. 

We hebben weer veel nieuwe aanmeldingen 
gekregen. Dit betekent dat we op 11 maart met 
een nieuwe klas gaan starten. Dit betekent ook 
dat we dan weer een nieuw rooster zullen 

krijgen. 

Op 21 maart organiseert Canidream in 

samenwerking met de ISK een Dream Day. Zie 
voor een beschrijving hiernaast.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Ouders en verzorgers zullen nog een brief 
hierover ontvangen. 

Fijne voorjaarsvakantie en we zien alle 
leerlingen graag weer op 4 maart op school. 

Vriendelijke groeten, 

Nicole Otter 
Coordinator ISK Grotius College Delft 

 

Dreamday 
  
Misschien kent u het nog wel van 
uw schooltijd, de gezellige 
sportdag vol plezier en activiteit? 
Bij CANIDREAM organiseren we 
geen sport- maar inspiratiedagen 
in samenwerking met middelbare 
scholen.  

Onze Inspiratiedagen, ofwel dreamdays, 
zijn halve middagen waar we jongeren via 
leuke workshops aan het denken zetten 
over hun eigen toekomst. In 
samenwerking met de school selecteren 
wij een geschikte locatie waar jongeren 
uitgedaagd worden om persoonlijke 
doelen te (leren) stellen en hun grenzen 
te verleggen. 

Bij elke Dreamday is er in ieder geval een 
motiverende spreker aanwezig waarin de 
doelgroep zich herkent. Daarnaast zetten 
we meerdere trainers in die sport en 
kunst workshops verzorgen om kinderen 
een prettige middag te bezorgen. 

Aan het eind van de dag hebben jongeren 
met plezier hun eigen doelen gesteld en 
krijgen ze tools hoe hiermee aan de slag 
te gaan. Ook kunnen ze zich opgeven om 
mee te doen met een thema programma 
van CANIDREAM om direct 
vervolgstappen te maken. 
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Interscolair zaalvoetbaltoernooi 

Succes voor het team wat namens de ISK mee 
heeft gedaan aan het zaalvoetbaltoernooi. De 
jongens zijn tweede geworden van de in totaal 
zes teams. Gefeliciteerd met deze prestatie 

namens het hele team en natuurlijk een trotse 

meneer Heemskerk! 
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