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NIEUWSBRIEF 4 oktober 2019 

 

Beste leerlingen, ouders/verzorgers, 

 
Oudermiddag, dinsdag 15 oktober 

• De school organiseert op 15 oktober een Oudermiddag van 12.15 tot 14.00 uur. Wij hopen 
dat u komt! U kunt meer lezen in de brief die is bijgevoegd. 
 

Leerlingen vrij op dinsdag 5 november 
• Alle leerlingen zijn vrij op dinsdag 5 november in verband met een studiebijeenkomst van 

het team. 

Rooster 
• Het is verstandig om elke morgen te checken of er roosterwijzigingen zijn. 

 

Huisbezoeken 
• De mentor maakt een afspraak en komt bij u op bezoek.  

 
Filmpremière 

• Afgelopen dinsdag zijn zes oud-leerlingen, familieleden en de docenten mw. Nauta,  
mw. De Vries en dhr. Erenstein naar de filmpremières ISK in Utrecht geweest. 

• Vorig schooljaar hebben alle tweede klassen een eigen film gemaakt. Eén groep leerlingen 
heeft gewonnen en mocht nóg een film maken.  

• We zijn natuurlijk benieuwd naar het resultaat! 
 

 

Vriendelijke groet, 

namens alle medewerkers ISK Groningen,  

 

Dik Smeenk 
schoolleider         Z.O.Z   
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NEWSLETTER October 4th 2019 
 
 

Dear students, parents / guardians, 
 

 
Parent Meeting, Tuesday, October 15th 

• The school organizes a Parent Meeting on October 15th  from 12.15 till 14.00. We hope you 
will be present! You can read more in the letter attached. 

Pupils free on Tuesday, November 5th 

• All students are free on Tuesday November 5th due to a team seminar. 
 

Schedule 

• It is wise to check every morning whether there are schedule changes. 

Home visits 

• The mentor makes an appointment and comes to visit you.  

Film première 

• Last Tuesday, six former students, family members and teachers mrs. Nauta, 
mrs. De Vries and mr. Erenstein went to the film premières ISK in Utrecht. 

• Last year all second classes made their own film. One group of students won and was 
allowed to make another film. 

• We are naturally curious about the result! 
 
 
 

Sincerely, 
on behalf of all ISK Groningen employees, 
 

 
Dik Smeenk 
school leader         Z.O.Z.   
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