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De schakel tot succes! 
 

Welkom (terug) op de internationale schakelklas (ISK) van het Dr. Nassaucollege. 

Het team van de ISK staat voor je klaar om je te helpen bij het verbeteren van je 

Nederlands en ervoor te zorgen dat je een fijne schooltijd bij ons hebt. 

In dit boekje vind je informatie over de gang van zaken op de ISK. Lees het goed 

door. Dit leerlingboekje is ook beschikbaar via onze website: isk.nassaucollege.nl.  

We wensen je een leerzame en leuke tijd op de ISK! 

 

Team ISK 

 

Aanvullende informatie over de ISK, ons schoolplan en onze schoolgids zijn te 
vinden op onze site. 
 

 
 

ኢየስካ ንዓወት ዘብፅሕ 
 

ኢንዃዕ ደሐን መሳእኩም ዓለማዊ ከሎሞ  ኢየስካ .ድሮ ናሳዉ ኯላጅ ቤት ትምህት 

ሰራሕተኛ ናዓዀም ክሰርሑ ቋንቋ ነደርላንድ ከተማሐየሺን ፁቡቅ ኪሲማዓካ አብ ትምህርቲ. 

አብዚ መፅሐፍ ሐበረታ ብዛዕባ ናይ ኢየስካ ፁቡቕ አንብቦ 

ተማሃራይ መፅሐፍ ትረኽቦ  በናይ መርበብ ሐበረታ  isk.nassaucollege.nl.  

  

ጉጂለ ኢየሰካ    

  

መርበብ ሐበረታ ትረኺቦ ተወሳኺ ሐበረታ አብ ትረኺቦ መራኸቢ ሐበረታ isk.nassaucollege.nl.  

  

ንምነየልኩም ፁቡቅ ናይ ትምህቲ ተሞኩሮን ፁቡቅ ዕድል አብ ኢየስካ 

 

 
 

Contactgegevens (መራኸቢ ሐበረታ) 
 

De ISK is dagelijks geopend van 8.00 tot 17.00 uur. 

ኢየስካ ዝኺፈተሉ ጊዜ 

 

Adres:  Merwedestraat 16 

  9406 RM Assen 

Telefoon: (0592) 333 176 

e-mail: isk-assen@dr.nassaucollege.nl 

website: isk.nassaucollege.nl 
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Team (ጋንታ) 
         ...@dr.nassaucollege.nl 

Schoolleider (ኣካየዲ ናይ ስራሕ) 

    Mevr. K. Zwiers     hok 

Coördinator leerlingzaken (ሐገዝቲ ተማሃሮ)  

    Mevr. E. Hoekstra     hev 

Docenten (መማህራን  ዓይነት ትምህርቲ)   

Dhr. R. Bos (Engels)    bsn 

Mevr. R. Buls (burgerschap)   bna 

Mevr. S. Caciano (wiskunde)   cas 

Mevr. W. Groothuis (Nederlands)   gwi 

Mevr. M. van Hagen (Nederlands)  khm 

Mevr. B. de Jong (Nederlands)   jba 

Dhr. T. Korenhof (LO)    kot 

Mevr. J. Korte (Nederlands)   kja 

Mevr. S. Kuijt  (Nederlands)   kub 

Dhr. C. Monteiro (muziek)    moc 

Dhr. M. Putra (wiskunde)    pum 

Mevr. M. de Roos (Nederlands)   rmi 

Mevr. M. van Schaick (Nederlands)  sck 

Mevr. M. Weis (tekenen)    wsm 

Mevr. M. van Wetten (Nederlands)  wet 

Dhr. J. Wibbens (Nederlands)   wbb 

    Mevr. S. Wubs (Nederlands)   wus 

Dhr. R. Tichelaar (drama) 

 

Onderwijsassistenten (ተሓጋገዛይመምህር) 

Mevr. M. Al Saraj (meldkamer)   asm 

 Dhr. R. Bos      bsn 

    Dhr. Y. Kuiper     kpr 

    Mevr. M. Stel      sjm 

    Mevr. E. Tieben     tbe 

    Dhr. A. van Zanten     znt 

Conciërges (ማዕፆ ሓላዊ)  

    Mevr. Johanna Nolles-Wijsbeek   wys 

    Dhr. R. Kootstra     koz 
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Vakanties en vrije dagen (ዕረፍቲ ጊዜ ናይ ትምህቲ) 

 
Vakanties en vrije dagen staan vermeld de website van de school.  

 

ዕረፍቲ ጊዜ ናይ ትምህቲ ይርከብ መርበብ መደበር ቫን de ትምህርቲ ቤት. 

 

Rapport (ፀብፃብ)  
 

Aan het eind van iedere periode krijg je een rapport. Voor elk vak krijg je een cijfer en 

een beoordeling van je inzet, inzicht en prestatie. Daarnaast staat op het rapport een 

beoordeling van je werkhouding en je gedrag alsmede de resultaten van de 

voortgangstoetsen.  

 

ኩሉ ተማሃራይ ይዋሃብ ፀብፃብ ባጀላ ናይ ኩሎ ዓይነት ትምህቲ ደረጃ ከምኡዉን ገምጋም ፃዕርን 

ስራሕን።ከምኡዉን አብ ባጀላ ገምጋም ትሕዝቶ ናይ ሲራሕን ጠባይን 

 

Begeleiding (ሐገዝቲ ተማሃሮ) 
 

Je eerste aanspreekpunt op school is je mentor. Bij hem of haar kun je terecht met al 

je vragen of problemen. Heb je extra persoonlijke begeleiding nodig, dan kun je ook 

terecht bij een van de onderstaande personen: 

− coördinator leerlingzaken Mevr. E. Hoekstra (hev@dr.nassaucollege.nl) 

− schoolleider   Mevr. K. Zwiers (hok@dr.nassaucollege.nl) 

− vertrouwenspersonen Dhr. J. Boschloo (jentboschloo@planet.nl) / Dhr. J.  

Wibbens (jan@hetvtb.nl) / Mevr. D. Bodenstaff  

(b.j.bodenstaff@hetnet.nl) 

− jeugdarts   Mevr. M. van de Poll (m.vandepoll@ggddrenthe.nl) 

− maatschappelijk werker Dhr. Freek Lenten (vaartwelzijn.nl) 

 

ቀዳማይ ተሐታቲ ናዓኻ አብ ትምህርቲ ናትካ ተኸታተሊ መምህር.ዝኾነ ዓይነት ሑቶ ናብኡ ትኻየድ 

.ተወሳኺ ሐገዝ ደሊኻ በዚኦም ሰባት አብዚ ታሕቲ ክትከየድ 

− ሐጋዚ ተማሃራይ    Mevr. E. Hoekstra (hev@dr.nassaucollege.nl) 

− ዘተአሳስር ዘተሐባብር   Mevr. K. Zwiers (hok@dr.nassaucollege.nl) 

− ተአምኖ ሰብ     Dhr. J. Boschloo (jentboschloo@planet.nl) / Dhr. J.  

Wibbens (jan@hetvtb.nl) / Mevr. D. Bodenstaff  

(b.j.bodenstaff@hetnet.nl) 

− ናይ መንኢሰያት ሐኪም   Mevr. M. van de Poll (m.vandepoll@ggddrenthe.nl) 

− ናይ ማሕበረተሰብ ሰራሕተኛ   Dhr. Freek Lenten (vaartwelzijn.nl) 
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Leerlingpasje (ተማሃራይ ታሰራ) 
 

Iedere leerling krijgt een Nassaupas. Hierop staan je gegevens en je leerlingnummer. 

Met je Nassaupas kun je boeken lenen in de bibliotheek van onze school. 

 

ከሉ ተማሃራይ ናይ ናሶዉ ታሰራ ይዋሃቦ አብታሰራ ሺምካን ናይ ተማሃራይ ቁፅሪ አለው መፅሐፍ 

ክትሊቃሕ ትኽእል ኢንዳ መፃሕፍቲ አብ ቦታ. 

 

Leerlingkastje (ናይ ተማሃራይ ሳንዱቅ) 
 

Je krijgt van de conciërge een leerlingkastje ('locker') toegewezen. Hierin kun je je 

eigendommen bewaren.  

 

በቲ ዋርዲያ ሳንዱቅ ክዋሃበካ  ኢዪ .አብኡ ናትካ አቅሑትካ ከተቀምጠላ. 

 

ICT (ኮምቢተር  ሐበረታን መራኸቢን) 
 

Iedere leerling heeft een eigen leerlingnummer en een zelf gekozen wachtwoord. 

Hiermee heb je toegang tot onderstaande systemen.  

 

ዝኾነ ተማሃራይ ናቱ ቁፅሪ ከምኡዉን ዝመሮፃ ምስጢራዊ ቁፅሪ አብዚ አሰራርሓ   ታሕቲ ዘሎ ክኣቱ 

ይኸኤል. 

 

SOM Today 

Via SOM Today (http://nassau.somtoday.nl) heb je inzicht in je gegevens in ons 

schoolsysteem. Je kunt ook de app "SOMtoday Mobiel" gebruiken. 

 

አብ   Zermelo today(http://nassau.somtoday.nl)   ኢንድሕር አለኻ መጀመርታ Nassau 

ግበር.ዳሕራይ ሚሰጢራዊ ቁፅሪ ክትሐትትፅቀፅ ‘Koppel App”’ብ እቲ ደረጃ  ናትካ ሐበረታ ኣብ ናይ 

ትምህርቲ አሰራርሓ ከምኡዉን ናይ ኣብ ሞብል “”SOMtoday “”ኪትጥቀም ትኸኢል 

 

Zermelo 

Op http://nassau.zportal.nl heb je toegang tot de actuele roosters van het Dr. Nassau 

College. Als je de app "Zermelo" gebruikt, moet je de eerste keer bij naam van de 

school "nassau" invoeren en een code opvragen door te klikken op dit icoontje 

en te klikken op 'koppel App'. 

 

ብ  http://nassau.zportal.nl ትኽእል ክትኣቱ ናብ መደብ .ዶክተር ናሳዉ ላጅ ቤት ትምህት 

ኢንዲሕር ኣብ Zermelo  ተጠቂምካ ናብ ትምህርቲ "nassau"ተኣቱ  ኣብቲ ሚስጢራዊ ቁፅሪ ፅቀጥ 

          ናብ "koppel App" 

http://nassau.somtoday.nl/
http://nassau.zportal.nl/
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Webmail (መርበብ ሐበረታ ኢንተርነት) 

Iedere leerling en medewerker heeft een eigen e-mailadres voor schoolse zaken. Dit 

kun je gebruiken met Outlook, via https://mail.nassaucollege.nl/owa en via de app 

"Microsoft Outlook". 

 

ዝኾነ ተማሃራይን ሰራሕተኛ ናቱ ኢመየል ኣድራሻ ብዛዕባ ትምህርቲ ዝምልከት. ብናይ ኣብ  

ማይክረሶፍት.Outlookhttps://mail.nassaucollege.nl/owa 

 

Wifi (ዉፊ) 

Op de ISK is wifi voor leerlingen beschikbaar. Je kunt gebruik maken van het 

"Internet Portal". Je kunt je vervolgens aanmelden met je leerlingnummer en je 

wachtwoord. 

 

አብ ቤት ትምህርቲ ኢየሰካ ንኹሉ ተማሃሮ ዉፊ አሎ.ክትጥቀም ትኸኤል  Intrrnet Portal ኢንዲሕር  

ክትኣቱ ደሊኻ ናይ ተማሃራይ ቁፅሪን ሚሰጢራዊ ቁፅሪ ናይ ግሊ 

 

Lessen (ትማሃሮ ናገር) 
 

Lestijden (ሳዓታት ትማሃሮ) 

 

1e uur 08.30 - 09.15 uur 

2e uur 09.15 - 10.00 uur 

3e uur 10.00 - 10.45 uur 

pauze 10.45 - 11.00 uur ዕረፍቲ 

4e uur 11.00 - 11.45 uur 

5e uur 11.45 - 12.30 uur 

pauze 12.30 - 13.00 uur ዕረፍቲ 

6e uur 13.00 - 13.45 uur 

7e uur 13.45 - 14.30 uur 

8e uur 14.30 - 15.15 uur 

 

Rooster (መደብ ናይ መስርሒ ጊዜ) 

Iedere klas heeft een eigen lesrooster.  

Als een docent afwezig is, proberen we de les te laten vervangen. Soms kan er 

echter een lesuur uitvallen of verplaatst worden. 

 

ዝኾነ ጉጂለ ክፍሊ ፍሉይ ናቶም  መደብ  አለዎ ም ኢንዲሕር መምህር አብኩሩ አኪንዲኡ የትካእ 

ሐንሳብ የፀግም ምትካእ ሲለዚ የሰረዝ ወይ ሐዲሽ መደብ የወፂእ 

 

Gebruik Zermelo iedere dag om te zien of je roosterwijzigingen hebt! 

ኩሉ ጊዜ ክትሪኢ አለካ Zermelo አንዲሂር ኣብቲ ናትካ መደብ ተቀዩሩ ኢንድሕር ሐሚምካ 

https://mail.nassaucollege.nl/owa
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Ook op het informatiescherm in de centrale hal staan iedere dag de actuele 

roosterwijzigingen. 

አብቲ ስእሊ ናይ ተለቢዚ አብ አዳራሽ ዝተቀየረ ኢንድሕር አሎ ናይ መደብ ዪወፂእ. 

 

Ziek (ኢንድሕር ሐሚምካ) 

Als je ziek bent, moet je 's morgens voordat je eerste lesuur begint door je 

ouders/verzorgers worden afgemeld. Dit kan telefonisch bij de meldkamer op ons 

telefoonnummer 06-18291774. Je mag ook een WhatsApp bericht sturen. Als je 

tijdens de les ziek wordt, meld je je ook af bij de meldkamer. Deze neemt contact op 

met je ouders/verzorgers om je te laten ophalen of te laten weten dat je eerder terug 

naar huis gaat. Als je weer beter bent, meld je je ook bij de meldkamer om door te 

geven dat je weer beter bent. 

 

ኢንድሕር ሐሚምካ ናይ ገዛ ሐላፊ ቅድሚ ቀዳማይ ክፍሊ ትድዉል በዚ ቁፅሪ 06-18291774. 

ከምኡውን ናይ WhatsApp መልእኽቲ ምልኣኽ ይኽእሉ. ትሞህቲ.አንዲሂር ኣብ ኪፍሊ ሃሚምካ ነቲ 

ተሃጋጋዛየ መምህር ቲነጊር  ተማሃራይ  ካብ ትሞህቲ ን ሚስ ሰድረኡ የራኸቡ የነግርዎም  ካብ 

ተምሀርቲ ከም ዝኸድካ።ሚስ ተመልሰካ ዲማ ተመልኪት ተሃጋጋዛየ መምህርከ ምዘሃወኻ ድማ ቲነግር 

 

Te laat (too late) 

Iedere leerling hoort op tijd in de les te zijn. Als je toch te laat bent, meld je je bij de 

meldkamer. De eerste twee keer blijft het bij een waarschuwing en krijg je een groen 

briefje waarmee de docent je alsnog in de les zal toelaten. Als je vaker te laat komt 

krijg je een rood briefje en volgt een strafmaatregel. Je moet dan nablijven of een 

aantal dagen extra vroeg melden. 

 

ዚኾነ ተማሃይ ኣብ ዝተባህለ ጊዜ አብ ትምህርቲ ክኸዉን ከምዘለዎ .ኢንድሕር ዶንጊኻ ነቲ ተሐጋጋዛይ 

መምህር ትነግር .ቀዳማይ ክልተ ጊዜ መጠንቀቅታ የዋሃበካ.ኢቲ መምህር ቀጠልያ ካርድ የሂበካ ከምኡ 

ኡዉን ናብ ክፍሊ ከምታኣቱ የገብረካ.ኩሉ ጊዜ ዶንጊኻ ትማፂእ ኮንካ ቀየሕ ካርድ የዋሃበካ ከምኡዉን 

ስጉምቲ የወሰደልካ ተባሂሉ ቀየሕ ደብዳቤ.ቲገብሮ ነገር ካኣ ድሕሪ ትምህቲ ኣቦዚ ቲፀኒሕ ቅድሚ 

ቲምህታ አቀዲምካ መፂካ ተመልክት. 

 

Uit de les gestuurd (ካብክፍሊ ሰጉጉካ) 

Als je door een docent uit de les wordt verwijderd, meld je je bij de meldkamer. Als 

deze niet bemand is, meld je je bij de coördinator leerlingzaken of de schoolleider. 

Voor de rest van het lesuur krijg je een taak. Aan het einde van de les bespreek je 

met de docent de verwijdering en hoor je welke maatregel wordt opgelegd. 

 

ኢቲ መምህር ካብ ክፍሊ ሰጉጉካ ብናትካ ምርባሽ. ከመልክት አለዎ ነታ ሓላፊት ኢንድሕ ዘየላ ነታ ናይ 

መምህር ተሐጋጋዘይ. ኢቲ ተሪፋ ዘሎ ናይ ክፍሊ ጊዜ ዕዮ ስራሕ የዋሃቦ. ኣብ መጨረሻ ናይ ቲምህቲ 

ሰዓት ምስቲ መምህር ዚሰጉካ ቲዛራሪብ ኢታይ ዓይነት ስጉምቲ ከም ዝወሰዱልካ ትንገር. 
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Verlof (ዕረፍቲ  ምሕታት) 

Als je vrij wilt vragen voor een bijzondere gelegenheid, kun je contact opnemen met 

de coördinator leerlingzaken.  

 

ነቲ ሐላፊ ክትራኻብ ትኽእል ኢኻ ኢንድሕር ዕረፍቲ ደሊኻ ብፍሎይ ኩነታት 

 

Leerplicht (ብሕጊ ናይግድን ትምህቲ) 

In Nederland geldt voor kinderen van 5 tot 18 jaar een wettelijke leer- en 

kwalificatieplicht.  

Als een leerling ongeoorloofd afwezig is geweest, meldt de mentor of coördinator de 

leerling aan voor het spreekuur met de leerplichtambtenaar. Als een leerling op drie 

achtereenvolgende dagen of binnen een periode van vier opeenvolgende weken 

meer dan 16 lesuren ongeoorloofd afwezig is geweest, kan de leerplichtambtenaar 

een maatregel opleggen. 

 

ንኹሉ የግብኦ ናይ ግደታ ትምህቲ አብ ሆላንዳ ካብ 5-18 ዕድመ.ኢቲ ተማሃራይ ብዘይ ፍቃድ 

ኢንድሕር ተሪፉ ካብ ትሞህቲ.ተኻታታላይ ወይ ሓላፊ የመልክት.ኢቲ  ተማሃራይ ቆፀራ ይታሓዝ  

ምስቲ ሐላፊ ናይ መንግሰቲ ዝመልከት ናይ ትምህርቲ. ብሕጊ ናይግድን ትምህቲ. ንኹሉ የግብኦ ናይ 

ግደታ ትምህቲ አብ ሆላንዳ ካብ 5-18 ዕድመ. ኢቲ ተማሃራይ  ኢንድሕር ተሪፉ ካብ ትሞህቲ ንሰለስተ 

ማዓልቲ ወይ ካብኡ ንላዕሊ  ተኻታታላይ   ን 16  ትሞህቲ ክፍሊ አብ ሞንጉ አርባዕተ ሰሙን  ቀፃሊ  

ምስቲ ሐላፊ ናይ መንግሰቲ ዝመልከት ናይ ትምህርቲስጉምቲ ይወስድ ምእንቲ ክመፅእ . 

 

Pauzes (ዕረፍቲ) 
 

De pauzes worden op het schoolplein doorgebracht. Je mag ook een bal lenen en 

deze meenemen naar het veldje aan de Maasstraat 47. Bij slecht weer, pauzeren we 

binnen. De conciërge verkoopt in de pauzes gezonde broodjes en snacks, fruit en 

drinken tegen kostprijs. Je mag natuurlijk ook je eigen eten of drinken meenemen 

naar school. Samen houden we het schoolplein en de school schoon. Afval moet je 

in de afvalbakken gooien. 

 

አብ ጊዜ ዕረፍቲ ተማሃሮ አብ ዊሸጢ ካንሸሎ ይሕልፋዉ. 

ከምኡዉን ክዑሶ ተለቂሕካ ናብ መፃወቲ ኩዑሾ አብ Maasstraat 47. ኢንድሕ ሒማቅ ኒፋስ ኮይኑ. 

አብ ዊሽጢ ንዒርፍ. ሐላዊ ማዕፆ ይሸይጥ አብ ዕረፍቲ ጥዕና ዘለዎ ሳንዱዊሽ ፈኪስ መግቢ ፍሩታን 

ዝስተየን ብዋግኡ . የካኣል ኢዪ ናትካ መግቢን ዝሰተየን ሒዝካ ንትምህርቲ ክትመፅእ. ኩሉና  

ብሐንሳብ ካንሻሎ ትምህቲን  ከምኡዊን ትምህቲን ብፂርየት መሐዝ. ኢቲ ጓሐፍ አብቲ ናይ ጓሐፍ 

ትዲርቢዪ.. 
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Iedere dag meenemen naar school (አብ ትምህቲ ሒዝካዮ ምሳኻ 

ጥራይ ቲመፂእ( 
Tijdens de lessen moet je de volgende materialen bij je hebben.  

ኢንድሕር ሰቦርት አለካ ናይ አስቦርት ኪዳን አስቦርት ጫማ 

− 2/4-rings multomap     -2/4 መንኮሊ  

− gelinieerd en ruitjespapier    -ወረቀት መሰአሊ 

− tabbladen       ወረቀት 

− agenda       ማዓልታዊ መደብ 

− etui       ኒኢሽተይ ሪሳስ 

− pen (blauwe of zwarte inkt)    በሮ ፀሊም ወይ ሰመያዊ 

− potlood       ሪሳስ 

− gum       መፂረቢ 

− puntenslijper      ረሳስ ቢሮ 

− markeerstift      ደምሰሲ 

− liniaal       rዘመልኪት ቢሮ 

− geodriehoek      መሲመር 

− oordopjes of koptelefoon    ዘናዉሕ 

− als je gymles hebt: gymkleding en -schoenen ናይ ኢዝኒ መስሚዒ 
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Schoolregels (ሕግታት ናይ ቲምህቲ) 
 

Absentie/te laat (ዘይምፃእን ምዱንጋይን) 

− Je kijkt iedere dag op je rooster. 

− Je komt op tijd naar de les. 

− Ziek? Je ouders/verzorger moeten vóór je eerste les bellen of Whatsappen met 

de ISK - 06-18291774. 

 

− አብ ማዓልቲ መደብ ኩሉ ጊዜ ክትሪኢ አለካ 

− አብ ጊዚኡ ክትርከብ 

− ኢንድሕ ሐሚምካ ኪዲውል አለካ ቀዳመይቲ ክፍሊ ናብ ትምህርቲ  06-18291774. ከምኡውን ናይ 

WhatsApp መልእኽቲ ምልኣኽ ይኽእሉ 

 

Gebouw (አብ ህንፃ ትምህቲ) 

− Je neemt alleen je schooltas en je schoolspullen mee naar het leslokaal. Spullen 

zoals je jas, pet of gymkleding laat je in je leerlingkastje. Mobiele telefoons 

worden tijdens de les in een telefoonzak in het lokaal bewaard. 

− Eten en drinken mag op het schoolplein en in de centrale hal. Afval graag in de 

vuilnisbak!  

− Het is niet toegestaan om in de school chips, popcorn, zonnepitten of andere 

zoutjes te eten. Ook mag er geen energiedrank gedronken worden in de school of 

op het plein. 

− De ISK is rookvrij. In het zicht van de school mag niet worden gerookt. 

− Tenzij het regent, pauzeren we op het schoolplein. 

− In de pauze kun je een bal lenen om op het veldje aan de Maasstraat 47 te 

gebruiken. Het is niet toegestaan om op het schoolplein te voetballen. 

− Tijdens de lessen is het in de hal en de gangen stil, zodat er ongestoord les 

gegeven kan worden. 

 

− ጥራይ ተምፀኦ ናይ ትምህቲኻ ቦርሳ ናብ ክፍሊኻ. 

− አቅሑትካ ከም ጃከት;ቆቢዕ; ናይ አስቦርት ኪዳን አብ Maasstraat 47 ትገድፉ. 

− መስተን መግብን ይካኣል ኢዪ አብ ካንሸሸሎ ናይ ቲምህቲ  አብ አዳራሸ ማእከል. ኢቲ ጓሐፍ አብቲ ናቱ 

ጓሐፍ ክትገብሮ. 

− ብትምህርቲ ገዛኡ ውሽጢ ወልሓንቲ ናይ ዙረት ምኽሳስ የለን. ብትምህርቲ ቤት ውሽጢ ወይ ከኣ ኣብ ዙርያ 

ናይ ሓይሊ መስተ የለን. 

− ኢየሰካ ዝምልከት ሽጋራ. አብ ቤት ትምህቲ ሽጋራምስታይ አይፍቀዳን. 

− ኢቲ ዕረፍቲ  አብቲ ካንሽሎ ናይ ቤት ትምህቲ ጥራይ አብ ማይ ዝሃርመሎ. 

− ኣብ ጊዜ ዕረፍቲ ኩዑሾ ተለቂካ ጥራይ አብ ኩዑሾ መፃወቲ ጒደና.  Maasstraat 47  ትጥቀም. 

አብ ካንሸሎ ናይ ቤት ትምህቲ ኩዑሾ ምፅዋት አይ ፍቀድን ኢዪ 

 

De Gouden Regel 

Behandel een ander, zoals je zelf behandeld wilt worden. 

ኻልእ ሰብ ፁቡቅግበር ወይ አሰተናግድ ኢንዲሕር ካልእ ሰብ ፁቡቅ ክገብረልካ ወይ ካሰተናዲገካ ደሊኻ. 
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