
 

Aan de nieuwe leerlingen en ouders, 

 

 

Betreft: kennismaking ISW Sweelincklaan 

 

 

‘s-Gravenzande, 19 juni 2020 

 

Beste nieuwe leerlingen en ouder(s) van ISW Sweelincklaan, 

 

Wij hopen dat het in deze bijzondere tijd goed met jullie gaat! Jullie gaan inmiddels weer redelijk 

gewoon naar school en kunnen het schooljaar toch afronden met elkaar als groep 8, fijn! 

In een eerder bericht heb ik aangegeven dat wij halverwege juni zouden laten weten hoe wij het gaan 

doen met de kennismaking van onze nieuwe eersteklassers.   

 

Ondanks dat wij nog geen duidelijkheid hebben of wij in september zonder maatregelen mogen 

starten, hebben wij besloten dat wij jullie heel graag willen ontmoeten!  

 

170 nieuwe leerlingen tegelijkertijd de school binnen laten is niet zo’n goed idee in deze tijd, vandaar 

dat wij de kennismaking met de leerlingen zullen verdelen over drie middagen.  

 

Wij ontmoeten jou als mavo leerling graag op: 

 

Donderdag 9 juli van 15.30 - 16.30 uur 
 

Jullie kunnen dan kennismaken met je klasgenoten en je mentor. Op de middelbare school ontmoet je 

veel nieuwe leerlingen en liggen er weer kansen voor nieuwe vriendschappen! Dat komt vast helemaal 

goed, al is het begin natuurlijk altijd even spannend, dat begrijpen wij goed.  

 

Voor de ouders hebben wij besloten de kennismaking met de mentor naar de eerste of tweede 

schoolweek te verplaatsen, datum volgt. Wij hopen op uw begrip hiervoor in verband met de richtlijnen 

voor bijeenkomsten.  

 

Onze school ziet er op dit moment heel anders uit dan je eerder gezien hebt. Overal staan pijlen, 

desinfectiepalen en hangt rood-wit lint. In onze klassen zitten op dit moment maximaal 10 leerlingen op 

1.5 meter van elkaar. Dat is wel heel anders dan bij jullie nu.  

 

Om te zorgen dat alles goed verloopt, vragen wij je om de fietsenstalling binnen te fietsen via het 

Monnikendampad (kleine paadje achter de school). Je kunt er dan aan de kant van het schoolplein 

weer uitlopen. Houd bij het lopen naar en in de school afstand van elkaar en van ons. Binnen in de 

school hoor je in welke klas je zit en waar je naar toe mag gaan. Normaal starten we met alle 

leerlingen in de aula, maar dat is nu helaas geen optie. Ook schudden we elkaar niet de hand en 

bewaren we afstand tot elkaar.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De informatie over de start van het schooljaar ontvangen jullie later per mail. Op de 

kennismakingsmiddag ontvangen jullie informatie over het bestellen van de boeken en een lijst met 

schoolspullen om aan te schaffen. 

 

Tot binnenkort! 

 

Met vriendelijke groeten, ook namens de mentoren, 

 

M. (Mijke) Bolsius 

Teamleider klas 1 ISW Sweelincklaan 

bls@isw.info  
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