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Voorwoord
Beste ouder(s), verzorger(s) en leerling,
We zijn echt weer begonnen en dat is te zien in deze
ZWC-update! Naast belangrijke en interessante
informatie geeft deze 3 pagina’s-tellende update ook
een kijkje in verschillende lessen. Altijd leuk!
Het is echter niet alleen rozengeur en maneschijn,
want we lopen nog steeds tegen problemen aan met
de boekenpakketten en configuratie van de
Chromebooks. Maar we laten ons niet uit het veld
slaan en gaan gewoon stug door met leren!
Veel leesplezier en een fijn weekend!

Corona-maatregelen
In de afgelopen week hebben we 1 melding
gekregen
van
besmetting,
deze
uitslag
heeft geen gevolgen voor de leerlingen,
medewerkers of het onderwijs.

Met vriendelijke groeten,
namens het ZWC-team,
mevr. A. (Anne) Sinke
directeur Zuid-West College

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!!

Boeken
We zijn niet de enige school in
Nederland waar het met de
boeken nog niet helemaal op
rolletjes loopt, zoals te lezen in dit
nieuwsbericht…
Dat lost natuurlijk niets op, maar
gedeelde smart is halve smart.
We hopen snel op goed nieuws!
Huiswerkbegeleiding
Bibliotheek Bouwlust
Vanuit bibliotheek Bouwlust
organiseert de Gemeente Den
Haag
gratis
huiswerkbegeleiding voor leerlingen van
12-18 jaar. De huiswerkbegeleiding is maandag t/m
vrijdag van 14.00-18.00.
Leerlingen hebben een rustige
plek om hun huiswerk te maken
en er is begeleiding in de
planning en overhoring. Het gaat
hier dus niet om bijles.
Hoe kan ik mijn kind aanmelden?
Ouders kunnen een aanmeldformulier invullen en krijgen
vervolgens een intakegesprek
met een medewerker van de
bibliotheek. Vlak na dit gesprek
kunnen leerlingen beginnen met
huiswerkbegeleiding.
Dit formulier kan op locatie bij de
bibliotheek Bouwlust opgehaald
worden.
Voor meer vragen kan er contact
worden
opgenomen
met
Bibliotheek Bouwlust.

ZWC’s Next Top Model?!
In verband met de PRactiviteiten
voor
schooljaar
2022-2023 willen we graag
nieuwe foto’s en filmpjes maken
van onze leuke leerlingen.
Onder PR-activiteiten vallen
onze website, onze diverse
social media en het drukwerk
voor onder meer onze Open
Dagen. En bijvoorbeeld ook
foto’s in de nieuwsbrief, interne
presentaties & posters en op
canvas in de school!

ZWC Schoolstewards
Vanaf maandag 13 september zijn
de schoolstewards weer in de
school te vinden! De stewards zijn
leerlingen van onze D&P sport en
veiligheid opleiding en lopen in
tweetallen stage in de school.
Komende week krijgt iedere klas
een korte presentatie, zodat iedereen weet wat de taken van de
schoolsteward zijn.
Alvast in een notendop: stewards
zijn de gastheren en gastvrouwen
van onze school en surveilleren in
de pauzes in de kantine, de gangen
en op het plein. En als het nodig is,
dan spreekt de steward leerlingen
én medewerkers aan.
Onze stewards zijn: Rayviën,
Rishana, Ilham, Adriana, Ruthson,
Alegria, Ashraf, Azzedine, Rishan
en Amine.

Lijkt het uw zoon/dochter leuk en
geeft u hiervoor toestemming?
Dan kunt u dit opgeven via dit
formulier.
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.
Zorg en Welzijn –
Bijzondere keuken
De toppers van het keuzevak
'bijzondere keuken' (3e klas)
hebben
een
pastabuffet
gemaakt. Alles was heel lekker
en de docenten waren trots op
deze leerlingen die voor het
eerst zo'n kookles hadden!

De schoolsteward spreekt je aan!

Excursie Oranjehotel
In het kader van kunst en cultuur
bezocht klas H3d afgelopen week,
onder begeleiding van meneer
Roeleven, meneer Van der Hoorn
en
mevrouw
Maryam,
het
Oranjehotel in Scheveningen. Een
indrukwekkende excursie!

Het pastabuffet van de derde klassers.
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Virtual Reality bij D&P ICT
Onze VR set Occulus Rift is
vorige
week
eindelijk
gearriveerd. Nu kunnen onze
leerlingen leren middels virtual
reality real life situaties te
simuleren, VR
games te
programmeren en natuurlijk ook
verschillende VR games spelen
op de D&P ICT afdeling!

Social Media
We zijn ook van de partij op social
media.
Volg ons hier:
•
•
•
•

Instagram
TikTok
Facebook
Linkedin

Rots en watertraining
Iedere brugklas is ondertussen
gestart
met
de
rots
en
watertraining. Niet alleen voor de
leerlingen een feestje, maar ook
voor de docenten!
We leren stevig staan, juiste
beslissingen nemen en voor
onszelf opkomen op een goede
manier. Lessen voor het leven!

Aan de slag met de VR-bril!

Huiswerk? Welk huiswerk!?
Tja… dan kun je toch niet meer
boos worden als een leerling
geen huiswerk heeft gemaakt en
dan dit shirt aan heeft…
Mevrouw Yasar zag de grap er
wel van in!

Mevrouw Oole en mevrouw Sinke zijn
klaar voor de Rots en Waterles!

De planning voor de komende week:

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