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 Voorwoord 
Beste ouder(s), verzorger(s) en leerling,  
 
Er gebeurt veel op school! Van voorleeswedstrijd tot 
excursie, van schoolfoto tot leerlingenraad. Het ZWC 
is altijd in beweging. Heerlijk!  
 
Deze week hadden we ook de sollicitatietraining van 
JINC voor klas 4. De foto’s en evaluaties van onze 
leerlingen komen volgende week! Het was in ieder 
geval weer een groot succes!  
 
Gelukkig gaat de storm weer liggen en is het gezellig 
en wordt het hard gewerkt! Zo hoort het!  
 
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!!   

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


 

 

 

  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.  

 

 

Vragen en/of interesse?  

Dan kunt u contact opnemen met 
dhr. Angelista, via 
q.angelista@sgzuidwest.nl  
 

CJG-onderzoeken  
In de ouder-update van vorige 
week stond dat de ouders van 
leerlingen uit jaar 1 en 3 reeds 
een uitnodiging hebben gehad 
voor het CJG-onderzoek. Dit is 
echter nog niet het geval. De 
uitnodigingen worden 
(ongeveer) twee weken voor het 
onderzoek verstuurd. Mocht u 
uw kind willen afmelden voor het 
onderzoek, dan kan dat 
uiteraard. In de uitnodigingsbrief 
staat hoe u dat kunt doen.  
Onze excuses voor de 
verwarring. 
 
Opladen Chromebooks 
Het is fijn en makkelijk, zo’n 
Chromebook, maar we merken 
dat het even wennen is om het 
opgeladen mee naar school te 
nemen.  
 
We hebben (nog) geen 
oplaadpunten op school, dus 
voor nu is het echt noodzakelijk 
dat het Chromebook thuis wordt 
opgeladen, anders kun je er 
niets mee in de les…Neem voor 
de zekerheid ook je oplader mee 
naar school.   
 
Denk je eraan, alsjeblieft?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

  
KompasKlas naar Archeon 
Volgende week donderdag, 14 
oktober 2021, gaan de 
KompasKlassen H1a en H1b 
naar het Archeon in Alphen a/d 
Rijn. Dit is een groot 
openluchtmuseum waar diverse 
tijdvakken uit de geschiedenis 
worden uitgebeeld en kunnen 
worden ontdekt. De leerlingen 
hebben de afgelopen periode les 
gekregen over ‘het leven van de 
eerste mens’ en gaan hierover 
aan de slag in het Archeon met 
een rondleiding en opdracht.  
 
De leerlingen van H1a en H1b 
krijgen deze of volgende week 
een brief mee naar huis met 
meer informatie.  
 
Voorleeswedstrijd: 
Zuid-West, Leest Best!  
De eerste klassen (H1a t/m H1f) 
doen dit jaar mee met de 
voorleeswedstrijd die ge-
organiseerd is door de sectie 
Nederlands:  

Zuid-West, Leest Best! 
 
De leerlingen doen allemaal 
mee, tenzij zij een goede reden 
hebben om niet mee te doen. Ze 
zoeken een goed boek uit, 
vertellen kort de inleiding waar 
het verhaal over gaat en lezen 
vervolgens een stukje voor uit 
het boek.  
  
Natuurlijk hebben we ook een 
jury. De jury beoordeelt de lezer 
op de volgende items: intonatie, 
uitspraak, oogcontact, boek-
promotie, tijdsduur, voor-
bereiding en inleiding van het 
verhaal. 
  
Het is een spannende race 
geworden! De leerlingen zijn 
gemotiveerd elkaar te over-
treffen en de klassenkampioen 
te worden. 

 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!  
 
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.  
 
Vrijwillige ouderbijdrage 
De vrijwillige ouderbijdrage wordt 
dit jaar anders weergegeven dan 
voorheen. Bij de factuur kan geen 
keuze gemaakt worden welke 
onderdelen u wel of niet wilt 
betalen. U kunt dit echter wel 
doorgeven aan het Servicepunt of 
via 
schoolkostenzwc@sgzuidwest.nl. 
De factuur wordt dan voor u 
gecorrigeerd.   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De klassenkampioenen van 1A t/m 
1F nemen het tegen elkaar op in de 
kwartfinale.  
  
Vervolgens nemen de winnaars 
van de kwartfinale het op tegen 
elkaar in de halve finale. 
  
Tenslotte nemen de finalisten het 
tegen elkaar op in de FINALE! 
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 Reminder: PR-foto’s en -
filmpjes 
Op donderdag 14 oktober 2021 
maken we nieuwe PR-foto’s en -
filmpjes. Wil je meedoen? Dat 
kan en mag (wel met 
toestemming van je ouder(s))! 
Meld je aan bij juffrouw Wendy, 
loop even langs, via Teams of 
via de mail: 
w.horn@sgzuidwest.nl 

 Week van de Veiligheid  
Vanuit de gemeente kregen wij de 
vraag om het volgende met u en 
jullie te delen: 
de samenleving is de laatste 1,5 
jaar regelmatig opgeschrikt door 
een toename van steekincidenten 
met jongeren. Vaak realiseren 
jongeren zich onvoldoende welke 
risico's zij voor zichzelf en voor hun 
omgeving opleveren door het 

SDV op bezoek bij de politie-
academie  
Afgelopen woensdag bezochten 
klas 4 SDV als pilot voor de 
Politie & Veiligheidklas de YP 
(politie-academie). 
  
Het werd een praktische 
ochtend met de fysieke 
vaardigheidstest, het in de 
boeien slaan, gebruik maken 
van (nep-)pepperspray en een 
rondleiding over het 
praktijkplein, waar we de 
agenten in spé vol in actie zagen 
bij een aanhouding met 
vuurwapens. 
  
Een succesvolle ervaring. 
Reactie van de leerlingen: 
"mogen we morgen weer?" 
 

 

  
Van de leerlingenraad 
Op 28 september kwam de 
leerlingenraad bij elkaar. Tijdens 
deze bijeenkomst hebben we 
besproken hoe belangrijk het is 
voor een school om een 
leerlingenraad te hebben en wat 
de bedoeling is van een 
leerlingenraad. De leerlingen die 
dit schooljaar in de groep zitten 
zullen ieder jaar meedoen totdat 
ze van school gaan. 
  
De volgende onderwerpen zijn 
besproken: 

 Het Chromeboek 

 De kantine 

 Komende schoolfeesten  

Dribbel op bezoek!  
Ook in het VO vieren we nog 
gewoon dierendag! Dribbel, de 
hond van meneer Carlier, was 
een dag mee naar school! Heel 
gezellig!  
 

 
 

 dragen en gebruiken van een 
wapen. 

Dit najaar is er daarom een 
landelijke inleveractie waarbij 
vooral jongeren worden 
aangemoedigd steekwapens 
anoniem in te leveren bij de politie. 
De inleveractie vindt plaats in de 
Week van de Veiligheid, van 11 
tot en met 17 oktober. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shout-out!!! 
Vandaag hadden we verschillende 
basisschoolleerlingen op bezoek 
om kennis te maken met het vmbo. 
Onze eigen leerlingen hielpen 
hierbij en ze deden dit fantastisch! 
We zijn zo trots! Dankjewel!   

De planning voor de komende week: 
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www.zuidwestcollege.nl 070-308 98 98 zuidwestcollege@sgzuidwest.nl  
 

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