
 

Beste leerling van klas 1E, 1F en 1G, 

 

Naast je schoolboeken heb je nog meer schoolspullen nodig. In allerlei winkels zijn schoolmarkten, 

waar je leuke dingen kunt kopen. Ga er eens langs en zorg ervoor dat je de hieronder genoemde 

artikelen naar je eigen smaak en stijl koopt. Veel plezier met het zoeken en kiezen. Nog vragen? Bel of 

mail gerust even! 

 

Mentorenlijst 

Klas SMO1E mentor Mevr. Femke Bentvelzen e-mailadres: BTV@isw.info 

Klas SMO1F mentor Mevr. Susanne Hooijmans e-mailadres: HJS@isw.info 

Klas SMO1G mentor Dhr. Joost van der Vorm Lucardie e-mailadres: VRM@isw.info 

 

Materialenlijst 

Algemeen 

- Schoolagenda (mag ook digitaal – *je krijgt via Magister ook een digitale agenda) 
- 4-kleuren pennen (zwart, blauw, rood, groen) 
- Gum  
- Schaar 
- Lijm/plakstift 
- Puntenslijper 
- Set kleurpotloden (voorkeur geen merkloze), stiften of fineliners 
- Enkele markeerstiften 
- Multomap A4 met flexibele kaft 2-rings (bv Hema) 
- Tabbladen (één setje van 10 á 12 tabbladen) 

- Schriften, gelinieerd, A4 en A5 formaat 

- Oordopjes met draad of draadloos 
 
Wiskunde 

- Geodriehoek 
- Rekenmachine: Casio FX-82EX  
- A4-schriften met ruitjespapier (1cmx1cm) 

- Passer 
 
M&M en M&N: 

- 2 schriften met lijntjes en 2 met ruitjes (1cm x 1cm) 

- Optioneel, atlassen zijn ook op school aanwezig, Bosatlas 55e druk 
 
Talen: 

- Schriften met lijntjes (minimaal 3) 
- Snelhechters 
- Lijntjespapier (voor in de snelhechter/multomap) 
- Woordenboek EN-NE en NE-EN 

 
Cultuur 

- Potloden HB, 2B en 4B 
- Fineliner zwart 
- Zwarte permanent marker 
- Schrift met lijntjes 

 
* Lees verder op de achterkant van dit blad * 

mailto:BTV@isw.info
mailto:HJS@isw.info
mailto:VRM@isw.info


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport 

- Tijdens de sportlessen dragen de leerlingen het blauwe ISW-sportshirt met een sportbroek en 

sportschoenen. Tijdens de buitenlessen mag over het basistenue een trainingspak of trui 

gedragen worden. 

- Binnen zaalschoenen, buiten sportschoenen die buiten gedragen worden. Sportshirts à €12,- 

te verkrijgen in 's-Gravenzande én Naaldwijk bij Sport 2000.  

 
Zorg ervoor dat je altijd een tijdschrift, stripboek, of leesboek bij je hebt, dat tijdens een opvang-uur 
gebruikt kan worden. Nog geen lid van de bibliotheek? Meld je aan bij de bibliotheek in je woonplaats 
en schrijf je gratis in. Tot je 18e jaar is dat gratis! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start schooljaar 2022 – 2023 

Op maandag 22 augustus kunnen de leerlingen vanaf 13.00 uur hun device ophalen van The Rent 

Company. Het tijdschema per klas volgt later. Op dinsdag 23 augustus ben je om 8.15 uur op school 

voor twee mentoruren. Daarna volg je het gewone rooster met een aantal leuke activiteiten in die week 

 

Nadere informatie over de eerste startweek volgt per mail en via de mentor. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mijke Bolsius 

Teamleider montessori 

ISW Sweelincklaan  

 

 Tip! 

Tijdens de zomervakantie ontvang je geen post/mail van ISW SWLN. Wil je op de 

hoogte blijven van “het laatste nieuws”, of ben je aan het einde van de zomervakantie 

‘vergeten’ wanneer en hoe laat je moet beginnen? 

Ga dan naar www.isw.info, kies Sweelincklaan en klik door naar ‘downloads’ en dan 

naar ‘info per leerjaar’. Kies daarna je eigen leerjaar en dan ben je weer helemaal op de 

hoogte! 

 

 

http://www.isw.info/

