
 

 

 

  

  

   

's-Gravenzande, 25 juni 2021 

 

Beste leerlingen en ouders van leerjaar 1, 

 

Hierbij ontvang je een overzicht van de laatste schoolweken van dit jaar.  

Het was niet voor iedereen een makkelijk jaar, maar we hebben het met elkaar toch 

gedaan! 

 

In het overzicht staan ook momenten genoemd waarop inhaalwerk afgerond moet zijn. 

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

moeten dan in Magister staan. 
 

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

genoemd. Je komt dan in een nieuwe klas. Deze klassen formeren wij zorgvuldig. Je 

mag hiervoor binnenkort je voorkeur aangegeven. Wij kijken naar de opgegeven 

voorkeuren, want goede vrienden, zijn niet altijd goede klasgenoten voor elkaar.  

Wij maken er 5 klassen voor mavo 2 van en je krijgt dus ook een nieuwe mentor. Vlak 

na de zomer plannen wij een startgesprek in tussen jou, je ouder(s) en je nieuwe 

mentor. Fijn om even kennis te maken met hem/haar! 

De montessoriklassen blijven intact en worden klas 2F en 2G. Ook zij krijgen een 

nieuwe mentor en voeren een startgesprek aan het begin van het jaar.  

 

In de startgesprekken kijken wij terug naar het afgelopen jaar en zullen wij ook met jou 

vooruitkijken. Wat ging goed? Wat was lastig? Wat heb je nodig van ons of je ouders?   

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. Hopelijk hebben wij volgend jaar met elkaar een schooljaar zoals wij 

gewend zijn! 

 

Coronatests 

De afgelopen weken hebben wij via de kluisjes zelftests verspreid. Wij merken dat de 

meeste leerlingen de tests meenemen naar huis.  

Hopelijk is dit ook een indicator dat de tests daadwerkelijk gebruikt worden, 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 van deze tests te gebruiken op 3 

dagen en 1 dag voor de eerste schooldag.  

 Zoals eerder genoemd in ons schrijven over de zelftests is het gebruik op vrijwillige 

basis. Mocht 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.  
  
Zou u bovenstaande willen bespreken met uw zoon of dochter? 

Tot ziens in het nieuwe schooljaar! 

Mijke Bolsius 



   

 

 

 

 

 

  

 

Slotweken 5 t/m 16 juli 
Maandag 5 juli  

 Sportdag klas 1 
Wij zijn te gast bij FC ’s-Gravenzande voor een sportdag. De leerlingen moeten 

op 9.45 uur in sportkleding aanwezig zijn (de kleedkamers zijn beperkt open), 

zodat er om 10.00 uur begonnen kan worden aan in totaal 14 spelletjes van 10 

minuten. Op het programma staan sporten die we allemaal kennen, zoals 

voetbal, touwtrekken. Maar ook funslag&loopbroek, wereldbal en vliegend tapijt 

staan op het programma. Er is een pauze, zodat eten en drinken meenemen wel 

gewenst is. Omstreeks 13.00 uur wordt de sportdag gezamenlijk afgesloten. 
  

Dinsdag 6 juli  

 Projectdag klas 1: groep B op school, groep A heeft geen les  

 Inhaalwerk afronden 

 
Woensdag 7 juli  

 Projectdag klas 1: groep A op school, groep B heeft geen les  

 Inhaalwerk afronden 
 

Projectdagen 

Op dinsdag en woensdag zijn de projectdagen. Na economie in december en 

techniek in april is het nu de beurt aan Zorg en Welzijn. Onderwerp is culturen. 

Op deze dagen krijgen de leerlingen zes lesuren. We beginnen met een 

mentorles over deze sector en dit onderwerp. 

In deze dagen wordt in elke klas aandacht besteed aan de voedselbank. 

 
Helaas is dit in een rijk en welvarend land en zelfs in het Westland hard nodig. 

Op dit moment geldt dat nog altijd voor 140 tot 150 gezinnen in het Westland 

(dat zijn ongeveer 500 mensen). In Nederland zijn zelfs voor meer dan 1 miljoen 

(1.000.000) mensen. 

Naast aandacht willen we concreet iets doen, daarom wordt er op deze dagen 

voedsel ingezameld. Wilt u uw zoon of dochter het één en ander meegeven. 

Misschien is het niet populair om voedsel mee te nemen, maar het is wel hard 

nodig. 

 

Welke goederen? 

 Conserven in blik of glas: groenten, fruit 

 Conserven in blik of glas : soep, vlees, vis, e.d. 

 Blikjes vis ( tonijn / zalm) 

 Muesli, ontbijtgranen, cornflakes 

 Ontbijtkoek 

 Pasta’s, pastasauzen en rijst 

 Jam of iets anders voor op de boterham. 

 Zonnebloemolie/olijfolie 
 

Vooral conserven die heel lang houdbaar zijn, zijn erg welkom. 

Doen jullie mee? 



   

 

 

 

 

 

  

 

Donderdag 8 juli  

 Activiteitendag The City met daarvoor of daarna nog een samenzijn met de 

mentor. Dit verschilt per klas en is door de mentor met de klas afgesproken.  

 09:00-10:45 - 1F en 1G 

 10:30-12:15 - 1D en 1E 

 12:00-13:45 - 1A en 1C 

 13:30-15:15 - 1B 
 

Vrijdag 9 juli 
Boeken inleveren. U krijgt van Van Dijk een lijst met boeken die ingeleverd moeten 

worden. Alle boeken die op die lijst staan moeten op een stapel (elastiekje er 

omheen) met de lijst ingeleverd worden. 

 11:45 - 11:55 1A   

 12:20 - 12:30 1B   

 12:30 - 12:40 1C   

 12:40 - 12:50 1D   

 12:50 - 13:00 1E  

 13:00 - 13:10 1F   

 13:10 - 13:20 1G  
  

Maandag 12 juli  

 Geen leerling activiteiten. 
 

Dinsdag 13 juli 

 Overgangsvergadering klas 1 

  

Woensdag 14 juli  

 Geen leerling activiteiten. 
  

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   

1A 201 HOG 

1B   205  VDN  

1C   102  CSN 

1D  006  HJS  

1E   107  PKR  

1F   009  VRM/NRP 

1G  004  WNT  

 



   

 

 

 

 

 

  

 

Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus  
Zomerschool  
25, 26, 27 augustus > voor de leerlingen die hiervoor opgegeven/uitgenodigd zijn.  
Klik hier voor meer informatie 
 

 
Startweek schooljaar 2021-2022 
Maandag 30 augustus 

 Studiedag. Leerlingen zijn vrij. 
 

Dinsdag 31 augustus 

 Start met de mentor. 
 Daarna les volgens lesrooster. 

 Tijden staan in magister.  
 

Woensdag 1 september 

 Les volgens rooster. 
 

Donderdag 2 september 

 Stranddag. 
 

Vrijdag 3 september 

 Les volgens rooster. 

 Afsluiting in de aula. 
 

 

Om alvast te noteren   
 

Dinsdag 7 september en donderdag 9 september 
 

 Driehoeksgesprekken: leerling, mentor en ouder. 
 

 

 

 

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

