
 

Aan de (toekomstige) leerlingen van de eerste klas 
 
 
Onderwerp: kennismaking schooljaar 2021-2022 
 
 
’s-Gravenzande, 15 juni 2021 
 
 
Beste nieuwe leerling van de montessoristroom, 
 
Wat leuk, volgend schooljaar kom jij naar ISW Sweelincklaan! Wij kijken uit naar je komst! 
De eerste kennismaking vinden wij best spannend en jullie waarschijnlijk ook. 
 
Voor de meivakantie heb je al een brief gekregen, waarin je gelezen hebt, dat je tot ISW Sweelincklaan 
bent toegelaten. Je bent nu in de laatste weken in groep 8 nog hard aan het werk om het afscheid van 
de basisschool geweldig te maken. Wij wensen je veel plezier bij alle voorbereidingen en bij het 
afscheid! 
 
Op ISW Sweelincklaan zijn wij hard aan het werk om ervoor te zorgen dat wij samen met jou op 
maandag 31 augustus a.s. kunnen beginnen. Maar…vóór de zomervakantie begint, willen we je al 
graag een keer ontmoeten en jij bent vast ook nieuwsgierig!  
 
Wij verwachten je op woensdag 23 juni a.s. om 13.30 uur op ISW Sweelincklaan. Het zal 
ongeveer tussen 14.30-15.00 uur klaar zijn. 
 
Op de middelbare school is in de gangen een mondkapje verplicht, neem er dus een mee! 
 
Je kunt dan alvast kennismaken met je mentor en met ons schoolgebouw. Je zult ook informatie 
krijgen over bij wie je in de klas komt en over de start van het nieuwe schooljaar. Je krijgt te horen 
welke schoolboeken en andere schoolspullen je aan moet schaffen. Het kan zijn dat je vragen hebt 
over je nieuwe school. Je kunt alvast kijken op onze website www.isw.info , klik op Sweelincklaan, 
groep 8, veel gestelde vragen. 
 
In de montessoristroom werken we met een eigen device (laptop). Door de coronatijd hebben veel 
leerlingen een laptop inmiddels. Heb je die niet, geen probleem. Je kunt deze zelf kopen of via school 
huren of kopen. Informatie daarover staat onder deze brief!  
 
Vragen kun je natuurlijk ook stellen aan de meester of juf bij wie je nu in de klas zit. Kan die je niet 
helpen, stel dan gerust je vragen aan mij door een e-mail te sturen: bls@isw.info 
 
Voor de leerlingen die deze dag op kamp zijn, dat is jammer, maar gebeurt ieder jaar. Geniet van je 
kamp! En het is geen probleem, want wij plannen ook nog voor iedere leerling een 
kennismakingsgesprek in met je ouders bij de mentor. De kennismakingsgesprekken zullen 
plaatsvinden op 29 juni en 8 juli tussen 16.00-21.00 uur. Je krijgt hiervoor een aparte uitnodiging.  
  

Klassenindeling 
Er is zo goed mogelijk rekening gehouden met de opgegeven voorkeuren. Soms was het echter het 

geval dat er een naam was opgeschreven van een leerling die niet in dezelfde stroom of op hetzelfde 

niveau gaat starten. Op de middelbare school ontstaan altijd weer mooie nieuwe vriendschappen, dus 

het komt vast allemaal goed. Wij gaan er alles aan doen om zeven fijne eerste klassen te vormen met 

een fijne sfeer! 

 
Kortom: als je vragen of opmerkingen hebt: laat wat van je horen! In ieder geval rekenen we op je 
komst op woensdag 23 juni! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mijke Bolsius  
Teamleider klas 1 

http://www.isw.info/
mailto:bls@isw.info

