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Vanuit de schoolleiding
De tijd vliegt: dit schooljaar zit er al weer op! We kijken
terug op een goede periode met bijvoorbeeld een geslaagd
kamp in klas 3 en weer een ouderwetse diploma-uitreiking
voor klas 4. In de slotweek waren er mooie uitstapjes naar
de Wollebrand, Duinrell en de Efteling. Dit soort dagen zijn
voor leerlingen en docenten vaak de krenten in de pap. Wat
is het fijn dat we dit allemaal gewoon weer hebben kunnen
doen! Natuurlijk lezen ook wij de berichten over oplopende
coronabesmettingen en we volgen de ontwikkelingen
nauwkeurig. We hopen echter -net als iedereen- van harte
dat we ook volgend schooljaar weer "gewoon" kunnen
draaien. 

We wensen iedereen een fijne zomer! 
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Klik hier voor de agenda
op onze website

https://sweelincklaan.isw.info/site/nl/rooster-en-planning/agenda
https://sweelincklaan.isw.info/site/nl/rooster-en-planning/agenda


Personeelszaken
Komend jaar verwelkomen we weer een aantal nieuwe gezichten. Voor Duits komt Annemarie Zonne ons team
versterken. Tekenen heeft in Leontine Meisi een nieuwe collega gevonden. Bij Maatschappijleer komt DJ Siping
erbij. Daarnaast hebben we Asmae Bellechhab voor Economie vastgelegd. Tim Westhoff komt voor
Aardrijkskunde en M&M. De nieuwe technisch onderwijsassistent is Mandy Teunis. Daniëlle Kortekaas is onze
nieuwe collega Wiskunde. Vanuit ISW Gasthuislaan komen Kitty Hartland en Kaylee Houwaart een aantal
lessen Economie en Frans verzorgen. Tenslotte komt Raymond Mulder voor het vak LO. Daarmee hebben we
op een paar kleine vacatures na de ploeg voor volgend jaar rond. Daar zijn we heel blij mee!
Van een aantal collega's gaan we afscheid nemen: lesassistent Edgar Beukers en Daniëlle van der Male
(Duits) gaan vertrekken. Koen Vermeer, die ons als student hielp met werkelijk allerlei klussen, gaat aan de
andere kant van het land studeren. Ook Ester Zwinkels en Serena de Baat die ons geweldig hebben geholpen
bij een zwangerschapsvervanging gaan ons verlaten. We wensen hen veel succes en geluk voor de toekomst!

Vakanties 2022/2023
Herfstvakantie                     maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022 
Kerstvakantie                      maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023 
Voorjaarsvakantie               maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023 
Pasen                                 vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023
Meivakantie                        maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023 (Koningsdag 27 april 2023) 
Hemelvaart                         donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023 
Pinksteren                          zondag 28 mei t/m maandag 29 mei 2023 
Zomervakantie                     maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2022 



Gevonden voorwerpen
Is uw kind iets vergeten of kwijt?
Laat hem/haar even langs de
conciërge lopen.

Wist u al dat wij ook actief
zijn op social media?

U kunt ons vinden op de volgende
kanalen:

Mediatheek
Na weer een roerig jaar wordt de balans opgemaakt in de mediatheek. Gelukkig
was het dit jaar geen lange Lock down en konden er weer gewoon boeken geleend
worden. Helaas zijn er toch een aantal boeken niet teruggekomen. Nu komt de
grote vakantie er aan en willen wij de kasten in de mediatheek weer gevuld hebben
met de uitgeleende boeken. De leerlingen kunnen tot woensdag 13 juli hun
geleende boeken terugbrengen en eventuele openstaande boetes betalen tijdens
de dagen dat de mediatheek open is (maandag, woensdag en donderdag). De
openstaande boetes worden meegenomen naar het nieuwe schooljaar. Voordat de
leerlingen een boek kunnen lenen, moeten zij wel eerst hun openstaande boete
betalen. Voor boeken die niet terug zijn gebracht zal er een rekening gestuurd naar
de ouders. Van dit bedrag kunnen wij het boek dan opnieuw aanschaffen.

Een fijne vakantie, mevrouw W.H. de Koning- van Rijn

https://www.facebook.com/sweelincklaan/
https://www.instagram.com/isw_sweelincklaan/
https://www.youtube.com/channel/UCgTJd5HKQ3rLPwfW6aJ63lA


Sportdag klas 1
De sportdag van klas 1 was een groot succes. Het was warm en
zonnig. De kinderen konden zich vermaken met levend tafelvoetbal, 
hit off, knotshockey, vliegend tapijt en nog veel meer. 
Groot compliment voor de leerlingen die ondanks de hitte de hele
tijd vol energie over het veld zijn gegaan. Als laatste was er nog
een kleine verkoeling, de leerlingen konden nog even de
buikschuifbaan op!

Sportdag klas 2
Klas 2 werd uitgedaagd met een survivalparcours in Madestein. Het weer
was goed en de kinderen waren super enthousiast. Bijna niemand is droog
over alle hindernissen heen gekomen, wat een goed teken is. Tot de
laatste hinderis hebben de leerlingen alles gegeven wat ze konden. Elk
touw werd beklommen, elke sloot overgestoken en elk obstakel
overwonnen. Weer veilig aangekomen op het eindpunt, wachtte er een
lekkere douche en schone kleren. Klas 2, we hebben van jullie genoten! 

Sport- en activiteitendag klas 3
Maandag 27 juni was de activiteitendag van klas 3 op de Wollebrand. Waterskiën of wakeboarden op de
kabelbaan in Honselersdijk. Voor veel leerlingen was dit de eerste keer, zij werden daardoor  gelanceerd en
kwamen met een prachtige duik het water in. Later ging het steeds beter en aangemoedigd door de leerlingen
langs de kant kwamen zij hun eerste bocht door.  Sommige leerlingen hadden al wat meer waterski of wakeboard
ervaring en konden makkelijk een aantal rondjes achter elkaar. Er werd zelfs een voorzichtig schansje gepakt
door een enkeling. 

Alleen klas 3C had pech. Zij kwamen net in een verschrikkelijke onweersbui terecht. Zij hebben een vrijkaartje
gekregen en mogen in de vakantie komen skiën of wakeboarden!

Klas 3 had verder een drukke week, toetsen maken of inhalen. De stress van het overgaan naar klas 4 zat er
goed in. Het was daarom ook goed om voor de afwisseling elkaar bij ONDO te treffen op donderdag 30 juni. We
begonnen met een patatje met een snack. Geen sportvoer, wel pubervoer! Daarna werd er nog een spannende
partij softbal gespeeld. Het team van WNT tegen het team van BAX. Het ging lang, gelijk op. WNT is een fervent
softbalspeler en kwam tactisch zeer sterk het veld op. Uiteindelijk kan er maar één de winnaar zijn en dat was het
team van BAX. Het was een super gezellige middag!


