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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 

02-03 Lessen beginnen weer. 

DMT-toetsen 

03-03 Rapportbespreking klas D2 en B2A 

10-03 Rapportbespreking klas C2A en C2B 

16-03 Deze week start TOA’s 2e klassen en 
D1 

17-03 Rapportbespreking klas A1/B1, B2B 
en C1A 

19-03 On Stage Beroepenfeest in Sporthal 
de Buitenhof 12.00 – 17.00 uur 

20-03 Inzetcijfers naar de mentoren 

23-03 TOA’s 2e klassen en klas D1 

24-03 Rapportbespreking C1B, D1 en C2C 

30-03 Rapportuitreiking 

31-03 Rapportuitreiking 

  

Zaalvoetbaltoernooi  

Hallo ik ben Janos uit D2 en ik schrijf over de 
school toernooi. Het was 6 scholen, wij zijn de 
vierde geworden. Het was niet op een normale 
veld, het was op zaal veld dus het was een zaal 
toernooi. Maar het was niet eerlijk. Het mocht 12-
14 jaar oude jongens mee doen. Maar de andere 
scholen nemen vijftien zestien zeventien jaar 

oude jongens mee. Maar het was wel gezellig. We 
ging 5 wedstrijd spelen. We ging een winnen twee 
gelijk en twee verliezen. Het was daar drie Grotius  
school twee Stanislas en een CLD, dus ja het was 
het.   

 

 

 

 

 

 
 

 

Bezoek Naturalis klas C2b 

Hallo allemaal, ik wil praten over gisteren, 
omdat het een heel mooie dag was. Gisteren 
ben ik en mijn klas naar een museum in Leiden 
gegaan , het was erg mooi . 
We hebben heel veel dingen gezien , we heb 
dino gezien , hij was echt groot en gevaarlijk. 

En daarna zagen we heel veel verschillende 
vissen , lieven vissen en gevaarlijk vissen ,zoals 
een haai. Ook gingen we kijken naar dieren dat 

hoe dood gegaan , het was beetje eng. Gisteren 
was echt mooi en een inspirerende dag , ik hoop 
dat we nog en keer gaan. 

Sherien (C2b) 

 

We gingen gisteren naar Naturalis. Ik was daar 
met mijn klas  heen gegaan. We gingen met de 
trein naar Leiden centraal. we zijn in een  paar 

minuten naar de Naturalis gelopen. we hebben 
rond gelopen in de Naturalis met een vrouw ze 
was ons aan het helpen. we hebben zo veel 
dieren gezien en mooie dingen en ik heb mooie 
foto’s gemakt. We moesten om 12uur bij de 
receptie verzamelen, en we hebben een mooie 

cadeau gekregen. Het was mooie dag met mijn 
klas ik ga weer nog een keer naar daar terug. 

Walid Shawaf. 
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Hoi ik ben Diamond,  ik ga vertellen waar ik 
gisteren ben geweest. Ik ben gisteren naar 
Naturalis in Leiden geweest met mijn klas en het 
was heel leuk, want wij zagen heel veel dieren 
en ik ga ook vertellen hoe we gingen. 
We gingen vanaf station Delft om 9:09 
vertrokken en we namen de trein van station 

Delft naar station Leiden. We hebben een hele 
lange Dinosaurus van 20 meter. En we hebben 
ook een hele grote dieren gezin zoals een beer. 
En iedereen vond het heel erg leuk en het was 

een hele mooie museum. En dat was mijn 
verhaal. 

 

Kunst op de Krakeelpolderweg  

De gangen van de Krakeelpolderweg zijn weer 
versierd met mooie kunstwerken die de 
leerlingen tijdens de lessen Beeldende Vorming 

hebben gemaakt. Hieronder een paar foto’s van 
wat er allemaal te zien is.  
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