
  

 

OUDERRAAD 20XX 

 

ZWC- 

update 

   Nieuws vanuit het Zuid-West College 
voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen 

 17-09-2021, nr. 4 - week 37 

  

 Voorwoord 
Beste ouder(s), verzorger(s) en leerling,  

 
We geven het toe: het is even wennen om weer met 
z’n allen de hele dag op school te zijn. De kantine is 
lekker vol, alle lokalen zijn gevuld en we waren 
vergeten hoe het was om 9 live lesuren op een dag te 
hebben.  
 
Maar wat is het fijn! En gezellig! Blije gezichten, veel 
gesprekken, eindeloze potjes tafelvoetbal. Soms zo 
lang dat er vergeten wordt dat er ook les is…  
 
Ik ben blij dat ‘onze club’ weer compleet is!  
 
In deze update weer een mooi overzicht van wat er 
speelt op onze school. 
 
Veel leesplezier en een fijn weekend!  
 
Met vriendelijke groeten,  
namens het ZWC-team,  
 
mevr. A. (Anne) Sinke 
directeur Zuid-West College  
 

 

Corona-maatregelen 

In de afgelopen week hebben we helaas weer 1 

melding gekregen van besmetting. Deze uitslag  
heeft geen gevolgen voor de leerlingen, 
medewerkers of het onderwijs.  
 

Deze maatregelen blijven van kracht t/m 25 
september 2021:  

• Handen wassen  

• Mondkapje dragen in het gebouw 

• 1,5 meter afstand tussen leerlingen en 
medewerkers  

 
Goed om te weten: 

• Zelftesten zijn verkrijgbaar bij meneer Marco 

• Meldingen van besmettingen en testen bij de 
GGD graag doorgeven aan het Servicepunt: 
070-308 98 98 

 
Chromebook verzekeren – laatste kans! 
Deze week heeft u via de mail informatie ontvangen 
over het verzekeren van het Chromebook.  
Dit kan t/m vandaag via: 

https://lucasonderwijs.ccvshop.nl/  

 
Betalen in termijnen is mogelijk en afsluiten voor 2, 
3 of 4 jaar ook.  

 
Het garantiepakket geldt dan voor: 

• Val- of stootschade 

• Vloeistof- en vochtschade 

• Reparatieservice (inclusief vervanging) 

• Diefstal met braakschade 
 

  

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

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


 

 

 

  
 

 

 

Voorlezen op het VO? 
Natuurlijk! 
Hoe leuk kun je je lesweek 
beginnen?  
Wat doe je als iedereen in de klas 

hetzelfde boek wil lezen? 

Voorlezen dan maar! Nooit 

gedacht dat ik zou voorlezen voor 

 
Berichtje vanuit de gymsectie 
Beste leerlingen, 
  
Welkom terug in de gymzaal! 
We kunnen en mogen weer 
gymmen. 
  
Dit jaar is er een nieuwe vloer in 
de hal gelegd! Dit betekent dat 
wij extra streng gaan controleren 
op buitenschoenen! 
  
Zorg dat jij je gymspullen bij je 
hebt! Zorg voor goede 
zaalschoenen die geen strepen 
achterlaten op de vloer. 
Gymmen op sokken of 
schoenen met hakken of dikke 
zwarte zolen is niet toegestaan! 
Gymmen op blote voeten mag 
wel. 
  
Voor de dames: denk aan een 
elastiek voor je haar. Los haar is 
niet fijn gymmen. Dames met 
hoofddoek graag geen spelden 
in de hoofddoek. Je hoofddoek 
in je shirt stoppen, vastknopen of 
een sporthoofddoek. 
  
Gymspullen niet in orde 
betekent BV (benodigdheden 
vergeten) in Magister! 
  
Tot in de gymzaal! 
 
Dhr. Angelista, dhr. Richards, 
dhr. Van Delft, dhr. Carlier en 
dhr. Afkiran – sectie LO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

 
 
Kika-statiekist 
Dhr. Van Bochoven heeft samen 
met zijn leerlingen de ‘Kika-
statiekist’ in het leven geroepen, 
een geweldig idee!  
 
We merken dat veel plastic 
flesjes door het gebouw 
zwerven. Zonde, want het zorgt 
voor rommel én er zit 
tegenwoordig statiegeld op 
kleine flessen. 
 
De flesjes kunnen daarom nu 
ingeleverd worden in de 
statiekist in lokaal H2.08 en de 
opbrengst gaat naar Kika.   
 
Mooi om op deze manier onze 
medemens te helpen! Laat dat 
maar aan onze leerlingen over! 
 
Beautysalon – zorg en welzijn 
Nog niet alle boeken zijn er bij 
zorg en welzijn, maar dat houdt 
niemand tegen om aan de slag 
te gaan!  
 
Er wordt druk geoefend met het 
helpen van onze eigen klanten in 
de nagelstudio en kapsalon. En 
daarnaast is de boel ook weer 
lekker opgefrist!  
 

 een groep pubers van 15 jaar… én 
leuk dat het was!  
 
“Nog een hoofdstuk?” 
“Ja, juf!!!”  
 
Aldus mevr. Boehlé bij de lessen 
sport en veiligheid.  
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De sectie LO op het ZWC 

Voorlezen uit ‘Badr Hari, mijn verhaal’ 

Kika-statiekist in lokaal H2.08 

Aan de schoonmaak in de kapsalon! 

En daarna een fijne manicure! 

https://www.kika.nl/


 
 

 

  

 

 Reminder – Ouderklankbord 
Gelukkig hebben al aardig wat 
ouders zich opgegeven, maar 
meer is altijd welkom! Praat u 
mee over het ZWC op 
donderdag 14 oktober 2021, van 
19:00 tot 21:00? Opgeven kan 
hier.  

 Reminder – modellen gezocht 
In verband met onze PR-
activiteiten voor het volgende 
schooljaar zijn we op zoek naar 
modellen. Ook schitteren op de 
gevel, in de flyer of in deze 
nieuwsbrief? Geef je/uw kind dan 
op via dit formulier.  

Troep in de kantine 
Het is niet allemaal rozengeur en 
maneschijn… Zo ziet de kantine 
eruit na een pauze: 

 
 

 
 
Dat is natuurlijk niet zoals het 
hoort… Er staan voldoende 
prullenbakken in de kantine.  
 
Gooi je eigen rommel weg als je 
van je plekje in de kantine 
opstaat, zo houden we het 
netjes voor iedereen. Een 
schone plek willen we toch 
allemaal? 
 
 

 Wegwerkzaamheden 
Vanaf 27 september 2021 t/m 26 
november 2021 gaat het 
kruispunt Beresteinlaan/Melis 
Stokelaan op de schop. Door de 
aanpassingen wordt de 
verkeersveiligheid verbeterd.  
 
De volgende maatregelen 
worden getroffen: 

• Een rechtsafstrook op de 
Melis Stokelaan vanuit het 
centrum 

• Verleggen van de fietspaden 
en voetgangersoversteek-
plaatsen 

 

 

 
 

  

• Aanbrengen middennaald 
(witte driehoek) 

• Opnieuw instellen 
verkeerslichten 

 
De kruising is tijdens de 
werkzaamheden gesloten.  
 
De fietspaden en oversteekplaats 
voor voetgangers zijn afgesloten, 
wel wordt er een veilige route langs 
het werk gemaakt.  
 
Het OV (tram 9) blijft gewoon rijden 
via de dienstregeling. De haltes 
blijven bereikbaar.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 

E-mailadres: 

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

De planning voor de komende week:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ffiIc38nO0aqu_rx8N9AuGKNuf6xnYtGmjXWU17GGIlUM1VDTFVZN1lBVlhVUzhMVjhJUkJMVTJZMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ffiIc38nO0aqu_rx8N9AuGKNuf6xnYtGmjXWU17GGIlUQ05BUzJTOVVDUEs1VzI0RUUwVlpaRVRGTi4u

