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Voorwoord
Beste ouder(s), verzorger(s) en leerling,
Dank alvast aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen
die de evaluatie van de start van het schooljaar hebben
ingevuld. Heel fijn, want dat geeft ons een goed beeld.
Fijn ook om te merken dat leerlingen en ouders
meedenken met de school en constructieve feedback
geven. Zijn we erg blij mee! We hebben tenslotte
allemaal hetzelfde doel: de schooltijd zo succesvol en
leuk mogelijk maken!
En ook dank voor de complimenten die we mogen
ontvangen. Voelt goed en wordt zeer gewaardeerd.
Gaan we met een fijn gevoel het weekend in!
Met vriendelijke groeten,
namens het ZWC-team,

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

mevr. A. (Anne) Sinke
directeur ZWC

Landelijk lopen de getallen weer op, de IC's worden
weer gevuld, de reguliere zorg weer afgeschaald.
Kortom: aanstaande dinsdag, 2 november 2021,
volgt er een persconferentie waar naar alle
waarschijnlijkheid nieuwe maatregelen worden
gedeeld. We wachten af wat dit voor de situatie op
school betekent. Uiteraard informeren we u en jou
zodra er meer bekend is of er ook weer maatregelen
voor de scholen komen.
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!!

Amar speelt in de klas
Klas 2
Groepsdruk en uitsluiting
Op donderdag 27 oktober was
onze bekende theaterspeler
Amar weer in de school te zien.
Na ongeveer 1,5 jaar mochten
we weer theatervoorstellingen in
de
school
organiseren. De
voorstelling ging over de
omgangsvormen.
Dus; hoe gaan we met elkaar
om?, welke grapjes kun je
wel/niet
maken?,
wat
is
buitensluiten?, welke invloed
heeft jouw gedrag op anderen?
En is dat de invloed die je wilt
hebben, of kun je bewust kiezen
voor iets anders?
Tijdens de voorstelling zijn deze
vragen beantwoord.
Ben je/bent u benieuwd naar de
voorstelling?
Kijk
dan
op www.amarspeelt.nl voor
kleine fragmenten van andere
voorstellingen.

Kiezen keuzevak
Klas 3
De ouder(s)/verzorger(s) van de
klassen H3a t/m H3d hebben
afgelopen week een brief thuis
ontvangen met daarin de vraag
om de keuzevakken voor
periode 2 en 3 door te geven.
Het antwoord moet uiterlijk
vrijdag 5 november 2021 zijn
ingeleverd bij de praktijkdocent.

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 klas 1
Rectificatie:
In de nieuwsbrief voor de
herfstvakantie stond dat de
Diatoetsen op 5,6 en 7
november 2021 afgenomen zou
worden. We zijn natuurlijk geen
weekendschool…

Parijsreis klas 4
Corona is helaas nog niet weg en
in het geval dat de buitenlandse
reis naar Parijs niet door kan gaan,
hebben wij een plan B bedacht.

De juiste data van afname zijn:
2, 3 en 4 november 2021,
dagelijks uur 2 t/m 4.
Nogmaals handig om te weten:
Het is 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.

Online ouderbijeenkomst:
het puberbrein &verleidingen
Op maandag 1 en 8 november
2021
organiseert
Indigo
Preventie 2 digitale ouderbijeenkomsten over het puberbrein
en verleidingen als gamen,
social media, alcohol en drugs.
Vragen als ‘Hoeveel tijd achter
een beeldscherm per dag is
gezond?’, ‘Wanneer ga ik het
gesprek aan over alcohol en
drugs?’ en ‘Heb ik nog invloed
op mijn kind?’ komen aan bod.
Daarnaast is er ook gelegenheid
voor u om vragen te stellen.
Meer informatie vindt u in deze
brief.

Plan B houdt in dat we naar
Maastricht en omgeving gaan. De
kosten voor Parijs zijn 275 euro en
zullen voor
Maastricht
waarschijnlijk iets lager uitkomen.
Echter is het moeilijk om nu al aan
te geven wat het precieze bedrag
zal zijn, gezien we hiervoor nu nog
geen boekingen kunnen maken.
Als u uw kind aanmeldt voor de
Parijsreis (plan A), geeft u
hem/haar ook gelijk op voor
Maastricht (plan B). Uw kind gaat
dan automatisch mee naar
Maastricht en het is dan ook niet
meer mogelijk om hem/haar
hiervoor uit te schrijven. Dit in
verband met de boeking en
betaling van de reis die dan al
gedaan is. Indien er al betaald is
voor Parijs, zal dit natuurlijk
verrekend worden met het bedrag
voor Maastricht.
Voor de reis houden wij ook
rekening met het coronabewijs dat
voor Parijs en Maastricht nodig is.
Ons programma is erop gebaseerd
dat
als
leerlingen
géén
vaccinatiebewijs hebben, zij een
negatieve PCR test moeten
kunnen tonen die 72 uur vanaf
vertrek geldig is.
Voor vragen meer informatie kunt u
contact opnemen met mevr. Marlin
via c.marlin@sgzuidwest.nl
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Wakkerschud tournee
Klas 4
Zoals elk jaar komen de
voorlichters van ROC Mondriaan
in klas 4 langs voor de
Wakkerschud tournee. Dit jaar
komen ze op dinsdag 2
november.
Ronald van der Ham en Sophie
Bijlaard komen in alle vierde
klassen om onze leerlingen te
helpen en ondersteunen bij het
ingewikkelde proces van hun
studiekeuze.

Project Menstruatiearmoede
Gemeente Den Haag heeft in het
kader
van
het
project
“Menstruatiearmoede”
onze
school voorzien van pakketten
menstruatiemiddelen, bedoeld
voor meiden die de middelen
niet of nauwelijks kunnen
betalen.
Middelen kunnen opgehaald
worden bij het Servicepunt, het
Leerplein en het kantoor van
mevrouw Anahnah.

Politiecontrole: licht aan!
Let op nu het weer minder lang licht
is overdag, is het belangrijk dat je
goed zichtbaar bent op de weg.
Komende week gaat de politie in
de buurt van school controleren of
mensen op de fiets goed zichtbaar
zijn en dat het fietslicht werkt.
Wil je een boete voorkomen, zorg
er dan voor dat je fietslicht goed
werk!

Voorproefje fotoshoot ZWC
Voor de vakantie hadden we de
ZWC-fotoshoot. De fotograaf en
vormgever waren ontzettend
enthousiast en wat zijn de
resultaten prachtig geworden!
Een paar foto’s uit de uitgebreide
collectie:

De leerlingen kunnen van
tevoren bedenken wat ze aan de
voorlichters willen vragen.
Een
reminder
voor
informatiedagen
bij
vervolgopleidingen:




de
de

1 november open dag MBO
Rijnland
2 november online info
avond defensieopleidingen
6 november info avond
engineering niveau 4

9 november open dag ROC
Mondriaan
De planning voor de volgende week:

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