
 

‘s-Gravenzande, 19 mei 2021 

 

Beste nieuwe leerling en ouders, 

 

Wat leuk, volgend schooljaar kom jij naar ISW Sweelincklaan! In de komende weken sluit je de 

basisschooltijd af, gelukkig kun je dat doen door echt nog een paar weken naar school te gaan en 

hopelijk goed afscheid te nemen. Veel plezier en succes de komende weken! 

 

Wij kijken al uit naar je komst en gaan starten met zeven nieuwe brugklassen. Wij zijn hard bezig om 

ervoor te zorgen dat wij helemaal klaar zijn voor het nieuwe schooljaar en hopen heel erg dat wij dat 

gewoon op onze vertrouwde manier mogen doen. Maar het kan ook zijn dat er na de zomervakantie 

nog maatregelen van kracht zijn en wij zaken moeten aanpassen. Wij houden het nieuws allemaal 

goed in de gaten en passen de plannen daar indien nodig op aan.  

 

Voor de zomervakantie begint willen wij je graag ontmoeten. Je bent vast nieuwsgierig naar je 

klasgenoten en je mentor. De kennismaking staat gepland op woensdag 23 juni in de middag voor 

leerlingen. Zet het vast in de agenda, maar wij durven nog niet zover vooruit te kijken. Tegen die tijd 

laten wij je weten of het door kan gaan op die dag of dat wij het wellicht spreiden over 2 dagen.  

 

Onderstaand vind je een link naar een digitaal formulier. Het is een belangrijk formulier dat je 

samen met je ouders moet invullen. 

 

In dit formulier komen de volgende onderdelen aan de orde: 

 Voorkeur voor een vriend/vriendin met wie je graag in de klas wilt komen. 

 Toestemmingsverklaring voor foto- en filmmateriaal. 

 Toestemming voor het gebruik van het mailadres door de ouderraad. 

 Een vragenlijst waardoor wij jou nog wat beter leren kennen.  

Klik op deze link om het formulier in te vullen. Wil je dit uiterlijk woensdag 26 mei invullen voor ons? 

Alvast bedankt! 

 

Houd ook de website van ISW Sweelincklaan in de gaten. Misschien vind je het alvast leuk om je 

nieuwe school via Instagram te volgen? We doen ontzettend veel boeiends op ISW Sweelincklaan! 

 

De communicatie en informatieverstrekking gaat in het vervolg per e-mail vanuit ons 

administratiesysteem Magister. De mailberichten komen van het e-mailadres noreply@magister.net en 

ontvangt u mogelijk in uw spam box / ongewenste mail.  

 

Voor álle leerlingen is de overstap naar de middelbare school een hele spannende tijd! Het is 

daarnaast een mooie kans om nieuwe vriendschappen te sluiten, waarbij je zelf een nieuwe start kunt 

maken. De mentoren en hulpmentoren kijken er al naar uit je te verwelkomen! 

 

We wensen je een fijne schooltijd toe en hopen je snel te mogen ontvangen. 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

M. (Mijke) Bolsius 

Teamleider klas 1 ISW Sweelincklaan 

T: 0174-414400 

M: bls@isw.info 
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