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OUDERRAAD

Voorwoord
Beste ouder(s), verzorger(s) en leerling,
Buiten stormt het, maar gelukkig gaat de storm binnen
weer een beetje liggen. We raken aan elkaar gewend,
we raken weer gewend aan het schoolritme en alle
regels die daarbij horen.
Deze week weer een volle ZWC-update voor u en voor
jou. Het ZWC blijft in beweging!

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

Corona-maatregelen
In de afgelopen week hebben we helaas 2
meldingen van besmetting binnengekregen. Er zijn
maatregelen getroffen en de betrokkenen zijn
geïnformeerd.
Versoepelde maatregelen:
• De 1,5 meter afstand-regel is niet langer van
kracht.
• het is niet meer verplicht een mondkapje te
dragen in het schoolgebouw. (Let op: 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!!

Dag van de docent
Aanstaande dinsdag 5 oktober is
het de Dag van de leraar. Op
deze dag zetten wij onze
docenten extra in het zonnetje
voor al het werk dat zij voor onze
leerlingen en de school doen.
Leerlingen zijn op deze dag
natuurlijk ook vrij om een extra
complimentje te geven aan hun
(favoriete?) docenten.
De school zal vanaf 14:30 niet
meer telefonisch bereikbaar zijn
in
verband
met
een
personeelsmiddag.
Naschoolse sport
De naschoolse sport is weer
begonnen!
In deze brief (reeds verstuurd)
vindt u / vind je nogmaals de
informatie.
Leerlingenraad
Afgelopen week kwam de
leerlingenraad bij elkaar, in hun
eigen leerlingenraadkamer. De
vergadering werd geleid door
mevr. Autar en dhr. Jongejan.
We zijn benieuwd naar de
uitkomsten!

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 PRactiviteiten 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.

Sollicitatietraining JINC
Aanstaande
donderdag
7
oktober
krijgt
klas
4
sollicitatietraining
in
samenwerking met JINC. Het
ZWC wordt daarbij bijgestaan
door medewerkers van Ardis,
Ipse de Bruggen, NN, Rabobank
Den Haag, Amare, ministerie
van Binnenlandse Zaken en de
gemeente Rijswijk. Alvast een
goede oefening voor later!

Op zoek naar:
leerling en ouder voor in de MR
We zijn op zoek naar 1 leerling en
1
ouder
voor
in
onze
medezeggenschapsraad. De MR
geeft instemming en advies over
bepaalde zaken op school en is
een stem van de achterban.

CJG-onderzoeken
Op het VO krijgen leerlingen
twee gezondheidsonderzoeken
vanuit het CJG aangeboden. Het
eerste gezondheidsonderzoek
vindt plaats in de 1e klas. Dit
onderzoek gaat over groei,
ontwikkeling en leefwijze.
Het tweede onderzoek is voor de
3e klassen en start met een
Check Up door het invullen van
een digitale vragenlijst. Deze lijst
geeft direct feedback over de
eigen gezondheid.
Een aantal leerlingen wordt naar
aanleiding van de uitkomst (of
indien de leerling hier behoefte
aan
heeft)
een
gesprek
aangeboden
met
de
jeugdverpleegkundige.
Sluiting kruising school
Eerder berichtten wij u dat de
kruising Beresteinlaan / Melis
Stokelaan vanaf 27 september
2021 op de schop zou gaan.
Deze week ontvingen wij een
brief van de gemeente dat de
werkzaamheden
worden
uitgesteld.
Er
volgt
weer
informatie zodra de gemeente
weet
wanneer
de
werkzaamheden wel plaats
vinden.

Vragen en/of interesse?
Dan kunt u contact opnemen met
dhr.
Angelista,
via
q.angelista@sgzuidwest.nl
Tijdspad CJG-onderzoeken:
• Voor
de
herfstvakantie:
Jeugdverpleegkundige
stelt
zich
voor
aan
alle
brugklasleerlingen.
• Na de herfstvakantie: De
individuele leerlingen uit lj.1
worden vanaf dat moment uit
de les gehaald.
• 2e week na de herfstvakantie
(week 44): klassikale afname
tijdens
een
leerjaar
3
mentoruur.
U hebt hierover reeds een brief
ontvangen. Met vragen kunt u
terecht bij mevrouw Anahnah, via
f.anahnah@sgzuidwest.nl
Online thema-avond:
pre-pubers
In verband met de week van de
opvoeding wordt er vanuit de
Jeugdformaat
Academie
een
online ouderavond georganiseerd
voor ouders van leerlingen van 10
tot 14 jaar, met als thema:
(pre)pubers.
De ouderavond is op 14 oktober
van 20:00-21:30, u kunt inschrijven
via deze link.
Aan de avond zijn geen kosten
verboden.
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Schoolfoto’s
Op maandag 11 oktober worden
de schoolfoto’s gemaakt! Het
betreft
een
individuele
portretfoto en een klassenfoto.
Leuk voor nu en leuk voor later!

Parijsreis klas 4
We hopen dat het weer kan! De
Parijsreis voor klas 4!

Voor ouders van leerlingen uit
leerjaar 2, 3 en 4: mocht u vorig
jaar al betaald hebben voor de
schoolfoto’s, dan hoeft u dit jaar
niet te betalen. Heeft u nu 2 keer
betaald, dan krijgt u het bedrag
terug.

Webinar over diabetes
Afgelopen maandag volgden
mevrouw Thijsse en mevrouw
Eloïse een webinar over
diabetes. Het webinar was
speciaal gericht op docenten
die leerlingen hebben met
diabetes. Ze kregen hierbij tips
over waar je als docent op moet
letten bij leerlingen. Zeer
interessant!

PTA-avond klas 3
Afgelopen dinsdagavond 28
september zag de kantine er zo
uit! Alle PTA’s zijn uitgedeeld
aan de ouders en leerlingen van
leerjaar 3.
Twee keer volle bak bij de uitleg
van
het
Programma van
Toetsing en Afsluiting, de
voorbereiding op het examen in
leerjaar 4.

Vierde klasleerlingen kunnen
zich opgeven bij mevr. Marlin,
via c.marlin@sgzuidwest.nl, via
Teams of door langs te lopen in
lokaal H104!

Dank voor uw betrokkenheid!
Nog vragen? Dan kunt u terecht
bij de examensecretaris, dhr.
Slob, via g.slob@sgzuidwest.nl

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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