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 Voorwoord 
Beste ouder(s), verzorger(s) en leerling,  
 
Het stormt…  
 
Nog niet letterlijk, maar wel figuurlijk. De eerste ruzies 
ontstaan, grenzen worden verkend, er moeten 
‘brandjes’ geblust worden… Het was een wervelende 
week, waarbij we alle zeilen bij hebben moeten zetten.   
 
Vervelend? Naar? Frustrerend? Ja. We weten echter 
ook dat het erbij hoort: het is een fase die zelfs ‘de 
stormingfase’ wordt genoemd. Gaat het over? Ja, 
zeker, maar dat duurt even.  
 
In dit artikel vindt u / vind je meer informatie over de 
‘fases van groepsvorming van Tuckman’. Interessant 
om te weten hoe dit ontstaat en weer overgaat.  
 
Maar… laten we ons niet alleen focussen op de dingen 
die niet liepen zoals ze horen te lopen. Er ging namelijk 
veel meer goed! En ook dat delen we graag! 
 
Met vriendelijke groeten,  
namens het ZWC-team,  
 
mevr. A. (Anne) Sinke 
directeur ZWC 
 

 

 
 
 
Corona-maatregelen 
In de afgelopen week hebben we helaas 5 
meldingen van besmetting binnengekregen. Er zijn 
maatregelen getroffen en de betrokkenen zijn 
telefonisch geïnformeerd.  
 

Vanaf aanstaande maandag, 27 september 2021, is 
het niet meer verplicht een mondkapje te dragen in 
het schoolgebouw. In het OV blijft een mondkapje 
verplicht.  
 
De volgende zaken blijven echter wel belangrijk: 

• Handen wassen 

• Thuis blijven bij verkoudheid en koorts 

• Testen bij twijfel  
 
Handig om te weten: vaccineren kan nu zonder 
afspraak. Op deze site vindt u / vind je meer 
informatie.  
 
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 

 
 
 
 

  

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

https://fijbes.nl/fasen-groepsvorming-forming-storming-norming-performing/
https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/
https://zwc-wegwijzer.nieuweschoolgids.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. 

 
AO of TL – info voor ouders 
Als uw zoon / dochter niet 
aanwezig is in de les, dan wordt 
dit geregistreerd door de docent. 
 
De docent kan ervoor kiezen om 
een leerling ‘Te Laat’ (TL) te 
melden of ‘Absent’ (AO) te 
melden.  
 
Als uw telefoonnummer 
geregistreerd staat bij ons, dan 
ontvangt u een melding hiervan 
met de tekst ‘Uw zoon / dochter 
……… (naam leerling) is absent 
geregistreerd op …… (datum) 
voor het ..e uur’.  
 
Deze melding ontvangt 
u ook wanneer uw zoon / 
dochter slechts te laat was in de 
les. Een klein stukje van de les 
absent is per slot van rekening 
óók absent. 
 
Melden bij het ServicePunt – 
info voor ouders 
Een vriendelijk verzoek: wilt u 
zich altijd melden bij het 
ServicePunt als u naar school 
komt? Als u een afspraak heeft, 
maar ook zeker als u geen 
afspraak heeft. Wij zijn verplicht 
te registreren wie in het gebouw 
is, dat gaat niet als u niet bent 
aangemeld. Dank voor de 
medewerking!  

  
Schoolfoto’s – info voor 
ouders 
Voor de ouder(s)/verzorger(s) 
van de leerlingen uit leerjaar 2, 3 
en 4: mocht u vorig jaar reeds 
betaald hebben voor de 
schoolfoto’s, dan hoeft dat dit 
schooljaar niet. 
 
Door corona konden de 
schoolfoto’s vorig schooljaar niet 
doorgaan.  
 
Mocht u dubbel betaald hebben, 
dan krijgt u het bedrag terug.  
 
Reminder: 
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 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.  

  
Sporten op het strand!  
De sport- en veiligheidsklas ging 
afgelopen maandag 'los' op het 
strand! Lekker ravotten en leuke, 
nieuwe spellen spelen! Kanjers! 
 

 
 

 
 
Complimentje! 
De kantine zag er de afgelopen 
week al een stuk opgeruimder uit! 
Fijn dat iedereen meewerkt en 
meedenkt om ook de kantine een 
fijne leer-, leef- en werkomgeving 
te maken! Dankjewel! 
 

 
Theatervoorstelling brugklas 
Afgelopen donderdag mochten 
onze leerlingen uit klas 1 
genieten van de theatervoor-
stelling 'Brugklassurvival'.  
 
Kort maar krachtig: veel geleerd. 
Smartphones weg en rekenen is 
moeilijk. Swag is belangrijk. :-)  
 
(De foto is genomen bij de voorstelling 

van de klassen H1b en H1c.) 

 

    

 

 

Website: 
 

 

Contact: 
 

 

E-mailadres: 

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

 

 

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


 
 

 

 

  

 

 Sprintplus! 
Vandaag (vrijdag 24 september 
2021) hebben onze (nieuwe) 
dyslectische leerlingen de 
gebruikerstraining Sprintplus 
gevolgd. Een enkele leerling, die 
de training vorig jaar gevolgd 
heeft, wilde graag aansluiten om 
de kennis en vaardigheden op te 
frissen. 

  
Sprintplus is een handig 
voorleesprogramma dat leerlingen 
helpt bij het lezen, schrijven en 
vlotter studeren.  
 
Klik hier voor meer informatie over 
Sprintplus. 
 

 
Training Executieve Functies 
Op woensdag 29 september 
gaat de EF-training (Executieve 
Functies) voor een groep van 20 
leerlingen uit klas 2 en 3 van 
start.  
 
De training, aangeboden door 
Onderwijscentrum Opnij, 
bestaat uit 10 bijeenkomsten en 
zal zoveel mogelijk ná schooltijd 
plaatsvinden.  
 
Als voorbereiding op de EF-
training hebben deze week 
individuele intakegesprekken* 
plaatsgevonden tussen de 
trainers en leerlingen om o.a. te 
inventariseren in hoeverre de 
executieve functies ontwikkeld 
zijn.  
 
"Leuk die EF-training, maar wat 
houdt dat in en wat levert het 
op?" 
  
De leerling krijgt inzicht in de 
‘zwakke’ executieve functies en 
weet hoe hij of zij deze kan 
ontwikkelen, zodat de 
schoolcarrière succesvol kan 
worden afgerond. 
  
Klik hier voor een definitie van 
executieve functies. 
 
 
 

  
 
De EF-Training is gericht op 
leerlingen die moeite hebben 
met.. 

• nadenken voor je iets doet 
(impulsief gedrag) 

• het uitvoeren van 
(complexe) taken 

• emoties onder controle te 
houden 

• concentratie, je kunnen 
richten op één ding 

• taakgerichtheid, het 
beginnen van een taak 

• plannen en daarbij weten 
wat belangrijk is om eerst te 
doen 

• het organiseren van taken 
zoals je huiswerk 

• omgaan met tijd, weten 
wanneer je huiswerk af moet 
zijn, geleerd moet zijn, 
tijdsbelang 

• een doel stellen en daaraan 
werken 

• aanpassen aan 
omstandigheden, fouten 
durven maken 

• aanpak van problemen, 
kritisch naar jezelf durven 
kijken 

 

  
Voorstellen wijkagent 
Volgende week doet onze 
wijkagent een rondje langs de 
eerste en tweede klassen om 
zich voor te stellen.  
 
Onze wijkagent in Karen van 
Alphen. 
 
Gratis huiswerkbegeleiding 
Bibliotheek Escamp / 
Bouwlust 
Ook dit schooljaar is het weer 
mogelijk om gratis huiswerkbege-
leiding in de bibliotheek te krijgen. 
Het vorige schooljaar is hier goed 
gebruik van gemaakt en heeft 
meester Dick Elsman met veel 
plezier onze leerlingen ontvangen 
om te helpen bij het maken, 
plannen en overhoren van het 
huiswerk. 
 
Aanmelden kan via: 
huiswerkbegeleidingVO@denhaag.nl  

 
Meer informatie vindt u / vind je in 
dit filmpje en op onderstaande 
afbeelding.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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://sprint-plus.nl/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=2&_hsenc=p2ANqtz-8VneRC6oomrAqKarr7Y8UIkgytpjCAH5EZLzH2h6M9gV5detxfXkP_-KzkwV1DuJ2RKHZBn3jSLx0uwDbb0h2RciSSDw&_hsmi=2
https://www.opnij.nu/executieve-functies?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=2&_hsenc=p2ANqtz-8VneRC6oomrAqKarr7Y8UIkgytpjCAH5EZLzH2h6M9gV5detxfXkP_-KzkwV1DuJ2RKHZBn3jSLx0uwDbb0h2RciSSDw&_hsmi=2
mailto:huiswerkbegeleidingVO@denhaag.nl
https://www.youtube.com/watch?v=i25LKKFceMY

