
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan leerlingen van leerjaar 3 (en hun ouders/verzorgers), 

 

Hierbij ontvang je enige informatie over de laatste schoolweken van dit jaar en over het 

nieuwe schooljaar. Hoewel het niet voor iedereen een makkelijk jaar was, hebben we het 

met elkaar toch maar weer gedaan!  

 

Zelftests. De afgelopen weken hebben wij via de kluisjes zelftests verspreid. Steeds meer 

leerlingen nemen deze mee naar huis. Hopelijk is dit ook een indicator dat je de tests 

daadwerkelijk gebruikt, het advies van de overheid is nog steeds om twee keer per week 

thuis te testen. 

Op donderdag 24 juni leggen we de laatste zelftests voor de zomervakantie in de kluisjes. 

De overheid adviseert de leerlingen om twee tests te gebruiken bij de start van het 

schooljaar: één op 3 dagen voor de eerste schooldag (28 augustus) en één op 1 dag voor de 

eerste schooldag (30 augustus). 

Het gebruik van de zelftests is op vrijwillige basis. Mocht je (uw zoon of dochter) geen 

gebruik maken van de tests, dan mogen ze gewoon in het kluisje blijven liggen. Wij 

gebruiken ze dan weer voor de eerste weken van het nieuwe schooljaar. De overheid heeft 

ons laten weten voorlopig door te gaan met de levering. 

Ouders, wilt u dit bespreken met uw zoon of dochter? Mochten er vragen zijn, laat het weten. 
 

In het onderstaande overzicht staan ook momenten genoemd waarop inhaalwerk afgerond 

moet zijn. Heb je dat niet voor 5 juli gedaan, dan moet je dat in de laatste week nog doen. 

Alle proefwerken, praktische opdrachten e.d. moeten gemaakt zijn en de cijfers moeten dan 

in Magister staan. 
 

In het overzicht worden alvast de eerste belangrijke data in het nieuwe schooljaar genoemd. 

(Voor alle leerlingen die overgaan naar 4 mavo). Voor alle duidelijkheid: wij gaan ervanuit dat 

wij het komend schooljaar gewoon kunnen beginnen met volledige klassen. 
 

Ik hoop dat we met elkaar dit jaar op een goede en gezellige manier kunnen afsluiten en ik 

wens jullie mooie dagen toe. 
 

Daarna volgt een lange vakantie. Geniet ervan en rust lekker uit. 
 

Tot ziens in het nieuwe schooljaar! 

 

Mede namens de mentoren, 

G. Verweij 

 
  



 

 

 

 

 

 

  

 

Slotweken 5 t/m 16 juli 
Maandag 5 juli  

 Les volgens rooster: groep A op school, groep B online 

 Inhaalwerk afronden 

 

 Dinsdag 6 juli 

 Sportdag voor heel klas 3 bij FC 's Gravenzande 

 Tijd: 09:30 uur aanwezig – 13:15 uur einde sportdag 

 

Woensdag 7 juli  

 Les volgens rooster: groep B op school, groep A online 

 Inhaalwerk afronden 

 

Donderdag 8 juli (zie ook de mail verzonden door administratie op 21-6) 

 Activiteitendag: BeachLine Beach & Events in ‘s-Gravenzande 

 9.45 uur aanwezig – afsluiting om 13.00 uur 

 Meenemen: sportkleding, zwemkleding, eten, drinken, handdoek, 

zonnebrandcrème, vuilniszak of plastic tas,  

 

Vrijdag 9 juli  

 Inleveren schoolboeken in de aula. 

 

Maandag 12 juli 

 Geen leerling activiteiten 

 

Dinsdag 13 juli 

 Geen leerling activiteiten 

 

Woensdag 14 juli  

 Overgangsvergaderingen klas 3M 
 

Donderdag 15 juli   

 Geen leerling activiteiten 

 

Vrijdag 16 juli  

 08:15 uur (Eventueel) revisievergadering. 

 Jaarafsluiting met klassen in het lokaal met de mentor.  

 Uitreiken rapporten en informatie start schooljaar 2021-2022 aan leerlingen.  

Groep A   9.30-10.00 

Groep B 10.00-10.30 

Klas  Lokaal  Mentor  

3 A  105 BKE 

3 B  003 RNN 

3 C  110  WIN 

3 D  005  KUI 



 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 
 

Zomerschool 

 25, 26, 27 augustus Klik hier voor meer informatie 

 

 

 

Startweek 30 augustus t/m 3 september 
 

Maandag 30 augustus 

 Studiedag. Leerlingen zijn vrij. 
 

Dinsdag 31 augustus   

 9.05 ontvangst van de klas door de mentor.  

 Daarna les volgen rooster. 

 

Woensdag 1 september 

 Les volgens rooster 
 

Dinsdag 2 september 

 Les volgens rooster 
 

Vrijdag 3 september 

 Survival 
 

 

 

Om alvast te noteren   

 

Dinsdag 7 september  
 Informatieavond voor ouders. Uitnodiging volgt in het nieuwe schooljaar. 

 
  
  

  

https://sweelincklaan.isw.info/site/nl/onze-school/nieuws/het-nieuws-van-isw/zomerschool/nl-39-2467

