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Voorwoord
Beste ouder(s), verzorger(s) en leerling,
De vakantie is weer voorbij! Hopelijk hebben jullie
een fijne vakantie gehad en is iedereen nog gezond
en vol goede zin om weer aan de slag te gaan.
Hierbij de eerste ZWC-update van het nieuwe
schooljaar. De update verschijnt wekelijks en geeft
informatie over wat er leeft en speelt op het ZWC.
Op naar een mooi schooljaar, 2021-2022!
Met vriendelijke groeten,
namens het ZWC-team,

Corona-maatregelen
Gelukkig mogen we na de zomervakantie volledig
open! Er zijn echter nog wel maatregelen waar we
ons aan moeten houden:
 Handen wassen
 Mondkapje dragen in het gebouw
 1,5 meter afstand tussen leerlingen en
medewerkers

mevr. A. (Anne) Sinke
directeur Zuid-West College

Zelftesten
Wanneer een leerling niet gevaccineerd is, dan
mogen er nog steeds 2 zelftesten per week
opgehaald worden op school. Dit kan bij meneer
Marco.
Melding
Een melding van besmetting kan gedaan worden bij
ons Servicepunt (070-308 98 98). Bij een melding
zal er ook gevraagd worden naar vaccinatie, zodat
we weten welke maatregelen we moeten nemen.
Wanneer een leerling in contact geweest is met
iemand die besmet is, geldt er alleen een
quarantaineplicht van 5 dagen wanneer de leerling
niet gevaccineerd is.
Mondkapje
Een mondkapje is, tijdens verplaatsing in het
gebouw, verplicht. Mondkapjes zijn verkrijgbaar voor
50 cent bij het Servicepunt. De opbrengst gaat naar
Kika.

Handige site: Stichting Leergeld Den Haag

Kennismakingsgesprekken
In de eerste twee weken van het
nieuwe schooljaar staan de
kennismakingsgesprekken met
de mentor gepland. Er wordt
contact met u opgenomen voor
het inplannen van het gesprek.
Tijdens dit eerste gesprek krijgt
u alle informatie die nodig is.
Mocht u vooraf al vragen
hebben, dan kunt u altijd terecht
bij de mentor of het Servicepunt.
Planning eerste week
Afgelopen week is de startbrief
per post verstuurd aan alle
leerlingen.
Een reminder van de planning
voor de eerste week:

Boeken
De boeken worden via Van Dijk
thuis
geleverd.
Als
ouder/verzorger heeft u via Van
Dijk een mail ontvangen met
informatie over de levering. Het
is druk bij Van Dijk, maar ons is
beloofd dat voor 1 september
2021
alle
boekenpakketten
geleverd zullen zijn.
Mocht u vragen hebben over de
levering, dan kunt u deze via de
contactgegevens in de mail van
Van Dijk stellen. Mocht u geen
mail gekregen hebben en toch
vragen hebben, dan kunt u
contact opnemen met ons
Servicepunt.

Prijslijst kantine
Vanaf volgende week gaat ook
onze kantine weer open!
In
de
bijlage
van
deze
nieuwsbrief zit de prijslijst van
Van Leeuwen Catering. Altijd
handig om te weten!

Let op: Magister is leidend in de
planning!
Wij hopen u en jou hiermee
voldoende
geïnformeerd
te
hebben.
Voor nu een fijn weekend en tot
volgende week!

Op naar een mooi schooljaar! Veel plezier en succes!
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