Nieuws vanuit het Zuid-West College
voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen
15-10-2021, nr. 8 - week 41

ZWC20XX
update

OUDERRAAD

Voorwoord
Beste ouder(s), verzorger(s) en leerling,
De opstart van het schooljaar is voorbij gevlogen! Een
periode van gewenning: aan de school, weer aan
elkaar na een lange corona-tijd, aan échte lessen in de
schoolbanken, aan regels, aan alles! Soms pittig, maar
vooral heel fijn.
U en jij mogen het best weten: ik ben zo trots op onze
leerlingen en op ons team! Wat een fijne club mensen
bij elkaar!
En die hele club mensen verdient nu een goede week
herfstvakantie, want daar zijn we ook wel aan toe…
Geniet!
Met vriendelijke groeten,
namens het ZWC-team,

Corona-maatregelen
In de afgelopen week hebben we helaas 3
meldingen van besmetting binnengekregen. Er zijn
maatregelen getroffen en de betrokkenen zijn
geïnformeerd.

mevr. A. (Anne) Sinke
directeur ZWC

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!!

Sollicitatietraining JINC
Eerder bent u en ben je
geïnformeerd, dat er op donderdag 7 oktober een sollicitatietraining zou plaats-vinden voor
de 4de klassen.
De sollicitatietraining is door
JINC georganiseerd. De leerlingen hebben tijdens de lessen
Nederlands zich voorbereid.
Ze hebben samen met de
docenten een sollicitatiebrief
geschreven aan de hand van
een vacature.
Ook hebben ze een CV
gemaakt. De leerlingen waren
erg goed voorbereid voor deze
dag.
Tijdens de training hebben de
leerlingen laten zien dat ze echt
talent hebben in het solliciteren
bij een bedrijf.
Ze hebben laten zien hoe je een
goede beroepshouding nodig
hebt en hoe je gekleed kunt
gaan naar een sollicitatiegesprek. Het was een zeer
leerzame dag en een goede
oefening voor later.
Op deze dag waren de
medewerkers van Ardis, Ipse de
Bruggen, NN, Rabobank Den
Haag, Amare, ministerie van
Binnenlandse Zaken en de
gemeente Rijswijk aanwezig.

Evaluatie start schooljaar
voor ouder(s)/verzorger(s)
We willen graag weten hoe u de
start van het schooljaar heeft
ervaren, wilt u alstublieft deze
enquête invullen? (deadline: 31/10)

Evaluatie start schooljaar
voor leerlingen
We willen graag weten hoe je de
start van het schooljaar hebt
ervaren, wil je alsjeblieft deze
enquête invullen? (deadline: 31/10)

enquête ouders

enquête leerlingen

Afname Diatoetsen leerjaar 1
5,6 en 7 november 2021 gaan
alle leerlingen uit leerjaar 1 de
Diatoetsen maken.

KompasZone
De eerste fase rondom de
verbouwing van de KompasZone is
klaar! Het tapijt met een mooi
blauw en grijs patroon was vorige
week al gelegd. De meubels zijn
deze week geleverd en in elkaar
gezet. Na januari 2022 volgt fase
twee. De gang wordt verdeeld,
d.m.v.
het
plaatsen
van
akoestische panelen, in drie units.
Hier kunnen de leerlingen stil,
zelfstandig werken en vrij lezen op
de trap met poefjes. op deze
manier wordt de gang betrokken bij
de lokalen van de KompasKlassen.

De Diatoets is vergelijkbaar met
de Eindtoets die de leerlingen in
groep 8 hebben gemaakt. Voor
deze toets kunnen de leerlingen
niet leren. Wel is het belangrijk
dat de leerlingen de volgende
punten in orde hebben:

•
•
•

Chromebook, zorg ervoor
dat deze 100% is opgeladen
Oordopjes meenemen
Op tijd naar bed gaan zodat
ze deze toets dagen goed
uitgerust zijn.

De Diatoetsen leveren geen
cijfer op, maar wel een score. De
scores geven, samen met de
cijfers op het rappor,t een goed
beeld over wat er goed gaat en
waar we extra aandacht aan
moeten besteden. De uitkomst
van de Diatoets zal naast het
rapport tijdens het voortgangsgesprek in december 2021 met u
besproken worden.
Stages leerjaar 4
Van maandag 6 december t/m
vrijdag 17 december 2021 gaat
leerjaar 4 op stage. Stages zijn
voor
vmbo-leerlingen
de
perfecte gelegenheid om te
ontdekken waar hun interesses
en talenten liggen. Hierdoor
hebben wij als Zuid-West
College ervoor gekozen om de
stages een belangrijk onderdeel
te
maken
van
ons
onderwijsprogramma.

KompasKlassen naar Archeon
De KompasKlassen H1a en H1b
zijn afgelopen donderdag met de
bus naar het Archeon vertrokken.
Daar hebben ze de wereld van de
prehistorie, de Romeinen en de
middeleeuwen ontdekt. Deze dag
sloot mooi aan bij de lessen
geschiedenis die zij krijgen.

De ouder(s)/verzorger(s) en
leerlingen uit leerjaar 4 hebben
hierover een aparte brief
ontvangen via Magister met
daarin alle benodigde informatie.
Website:

Contact:

E-mailadres:

www.zuidwestcollege.nl

070-308 98 98

zuidwestcollege@sgzuidwest.nl

Verplaatsen ouderklankbord
Helaas
hebben
wij
het
ouderklankbord
moeten
verplaatsen van 14 oktober naar
2 november 2021. In de enquête
kunt u zich voor deze datum
opgeven. Excuses voor het
ongemak.
Kaart basisschool
Tijdens de lessen Nederlands
hebben wij aandacht besteed
aan de persoonlijke (informele)
brief. De eerste klasleerlingen
hebben hierna een briefkaart
geschreven voor hun oude
bassischoolleerkracht(en).

Aanschuiftafel –
Participatie Keuken
Afgelopen dinsdagavond, 12
oktober 2021, was het restaurant
op het ZWC gevuld met
'aanschuiftafels' en dhr. Carlier
mocht ook aanschuiven als
gastheer van het ZWC!
De aanschuiftafel is een initiatief
van de Participatie Keuken.

Ouder voor de MR
Via deze weg willen wij u melden
dat mevrouw Ates zich als
kandidaat-ouder voor de MR
(medezeggenschapraad) heeft
gemeld. Zij is de enige ouder die
zich heeft aangemeld.
Wanneer er geen andere ouders
zich als kandidaat melden, zal
mevrouw Ates toetreden in de
MR als ouder. Melden er zich
meerdere ouders aan dan zullen
er verkiezingen volgen.
Heeft u als ouder nog interesse,
dan kunt u zich tot zondag 24
oktober opgeven via dit
e-mailadres:
q.angelista@sgzuidwest.nl

Wat is het precies?
Via de Aanschuiftafels brengen
wij de magie ontmoeten &
meedoen van de Participatie
Keuken naar de rest van de stad
en regio. Dit doen wij in
samenwerking met nieuwe en
bestaande
eetinitiatieven,
stichtingen, kerken, buurthuizen,
horeca. De beleving staat
centraal; samen koken, eten en
genieten. Aan de Aanschuiftafel
mag iedereen aanschuiven voor
een klein bedrag. Het is een
ontmoeting die smaakt naar
meer…

Foto- en filmshoot
Afgelopen donderdag is het ZWC
veranderd in één grote foto- en
filmset. Dit om promomateriaal te
maken
voor
verschillende
doeleinden. Het was een topdag!
De grafisch vormgever en fotograaf
waren onder de indruk van onze
leerlingen! Ze zijn creatief, denken
mee, kunnen hard werken en gaan
ervoor! Supertrots! En we zijn
benieuwd naar de resultaten
natuurlijk!

Mooi dat wij in onze wijk hier
onderdeel van uit mogen maken!

De planning voor de week na de vakantie:
Wij hopen u en jou hiermee voldoende
geïnformeerd te hebben.
Voor nu een fijne vakantie en tot snel!
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