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 Voorwoord 
Beste ouder(s), verzorger(s) en leerling,  
 
Dat was de eerste week! Wat is het heerlijk om weer 
een school vol leerlingen te hebben! Fijn om iedereen 
weer te zien en bij te kletsen.  
 
Het was al meteen hard werken: speurtocht, Uithof, 
escaperoom, VR-activiteit, elkaar leren kennen, de 
school leren kennen… De lessen zijn al rustig aan 
gestart, maar volgende week gaan we er vol tegen 
aan!  
 
Laten we het het hele jaar zo gezellig houden als de 
eerste week! Het was écht genieten!  
 
Met vriendelijke groeten,  
namens het ZWC-team,  
 
mevr. A. (Anne) Sinke 
directeur Zuid-West College  

 

 

Corona-maatregelen 
Nog steeds van kracht… onze maatregelen: 

 Handen wassen  

 Mondkapje dragen in het gebouw 

 1,5 meter afstand tussen leerlingen en 
medewerkers  

 
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.  

 
 

 

  

Handig!  
 
De ZWC-WegWijzer!  
 
Online, up to date en met alle in’s en out’s van het ZWC altijd bij de hand!!   

https://zwc-wegwijzer.nieuweschoolgids.nl/


 

 

 

  Boeken 
Helaas is het onze leverancier 
Van Dijk niet gelukt om de 
boekenpakketten voor 1 
september 2021 te leveren. Wel 
zijn we geïnformeerd dat 
momenteel alle boekenpakketten 
zijn verzonden en één dezer 
dagen thuis worden bezorgd.  
 

 

 

Chromebooks  

Alle Chromebooks zijn uitgegeven 

deze week. De hoesjes worden zo 

snel mogelijk geleverd.  

 

Handig om het Chromebook te 

verzekeren! Kijk voor meer 

informatie op deze website.  

 

Zwemles voor klas 1 
Vanaf donderdag 9 september 
2021 start het schoolzwemmen 
in de brugklas.  
 
Ons doel is om ‘zwemveilig’ te 
blijven. We willen dat onze 
leerlingen voldoen aan de 
Nationale Norm Zwemveiligheid. 
 
Leerlingen die geen 
zwemdiploma hebben, kunnen 
hun diploma halen. Ook is het 
mogelijk om door te gaan met 
zwemvaardigheid. En zwemmen 
is natuurlijk ook heel leuk!  
 
In de bijlage van deze update 
staat de poster over het 
schoolzwemmen, gemaakt door 
Amine en Alegria uit H4c, 4SDV. 
 
Kick-off opstapprogramma  
Dinsdag 7/9 is de kick-off van 
het opstapprogramma van 
Lyceo voor de klassen H1a, H1b 
en H1e. Ouders van deze 
klassen zijn van harte welkom 
om 14:30 om de kick-off mee te 
maken! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ouderbijdrage  

Één dezer dagen gaat u de 

factuur voor de ouderbijdrage in 
uw mailbox ontvangen.  

 

Er zijn kosten voor de inrichting 
van het onderwijs die niet 

vergoed worden door de 
overheid.  

 

Via deze link komt u in onze 
Wegwijzer, waarbij u een 

toelichting op de kosten die wij 
in rekening brengen vindt.  

 
Helaas is de vergoeding van de 

Ooievaarspas in het onderwijs 

afgeschaft. Is er echter wel een 
Ooievaarspas aanwezig, dan 

komt u waarschijnlijk in 
aanmerking voor andere 

vergoedingen van Stichting 

Leergeld. Meer informatie vindt 
u via deze link.   

 
NB.: alle ouderbijdragen in het 

onderwijs zijn vrijwillig. 

 Ouderklankbord  

Op donderdag 14 oktober 2021, 

van 19:00 tot 21:00 staat het 
eerste ouderklankbord gepland. Op 

deze avond spreekt de directie met 

u als ouders over hoe de eerste 
weken van het schooljaar zijn 

ervaren. Wat vond u fijn in de 
communicatie, wat juist niet, miste 

u nog iets? Of heeft u andere tips 

voor ons? Wij horen het graag!  
 

Aanmelden kan door het invullen 
van dit formulier.  

 
Kantine  

De eerste week in de kantine is al 

weer voorbij en er was direct iets 
wat ons opviel: het is een rommel! 

Lege zakjes, blikjes, pakjes, 
verpakkingen: alles blijft achter op 

de tafels, terwijl er genoeg 

prullenbakken in de kantine 
aanwezig zijn!  

 
Een vriendelijk verzoek:  

Ruim alsjeblieft op als je klaar bent 
met eten en drinken! Zo blijft het 

netjes voor elkaar én voor jezelf!  

 

 
Wij hopen u en jou hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  
Voor nu een fijn weekend en tot volgende week! 
   

 
 

  
 

 

 

Website: 
 

 

Contact: 
 

 

E-mailadres: 

www.zuidwestcollege.nl 070-308 98 98 zuidwestcollege@sgzuidwest.nl  

De planning voor de komende week:  

https://lucasonderwijs.ccvshop.nl/
https://www.nrz-nl.nl/nationaal-plan-zwemveiligheid/
https://zwc-wegwijzer.nieuweschoolgids.nl/p-t/#schoolgeld
https://www.leergelddenhaag.nl/bijzondere-aanvragen
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ffiIc38nO0aqu_rx8N9AuGKNuf6xnYtGmjXWU17GGIlUM1VDTFVZN1lBVlhVUzhMVjhJUkJMVTJZMy4u


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


