19-11-2021, nr. 11 – week 46
Intro
Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),
Helaas… het aantal afwezigen, zowel leerlingen als medewerkers, loopt op en het is steeds lastiger om lessen op te
vangen of om het rooster dicht te krijgen. We doen ons best! Het aantal coronabesmettingen blijft redelijk gelijk op het
ZWC, iedere week 1, 2 of 3 meldingen, maar sinds de regel ‘bij besmetting in het gezin, iedereen in quarantaine’ weer
van kracht is, gaat het hard.
Er zijn bestuurlijke afspraken gemaakt om hopelijk te voorkomen dat we als school weer online moeten gaan werken.
Deze afspraken vindt u/vind je bij de corona-update hieronder. Bepaalde activiteiten kunnen voorlopig (in ieder geval
t/m 3 december 2021) niet doorgaan. De geplande toetsweek volgende week… die gaat echter wel door! Alvast veel
succes voor onze tweede en derde klassers!
Nog een trots momentje deze week: afgelopen dinsdag heeft dhr. Peter Kwint, die vorige week een bezoek bracht aan
onze school en in gesprek ging met onze leerlingenraad, in het onderwijsdebat in de Tweede Kamer, de woorden van
onze leerlingenraad overgebracht en ze genoemd! Hij noemde onder andere dat hij met onze leerlingen gesproken had
over corona, mentale gezondheid en het voorkomen van een scholensluiting. Ik ben trots op onze leerlingen, want dat
hebben ze toch maar wel mooi voor elkaar gekregen!
Wij hopen jou en u met deze update weer voldoende te informeren. Fijn weekend!
Met vriendelijke groeten, namens het ZWC-team,
mevr. A. (Anne) Sinke (directeur Zuid-West College)
Algemeen
Corona
Deze week hebben we drie meldingen van besmetting gekregen. Waar nodig, zijn betrokken personen geïnformeerd
en zijn maatregelen getroffen.
Onze afspraken op school:
 Handen wassen
 Thuisblijven en testen bij koorts, hoesten, niezen
 Advies: draag bij verplaatsing in het gebouw een mondkapje
 Advies: houd 1,5 meter afstand van elkaar
 Blijf na schooltijd niet in de school hangen
Afspraken voor alle VO-scholen in Den Haag:
 Reguliere lessen zoveel mogelijk op school plaats laten vinden, indien mogelijk
 Geen buitenschoolse activiteiten, zoals museumbezoeken, excursies, schoolreisjes,
sporttoernooien, etc.
 Geen grote ouderbijeenkomsten op school, indien nodig wel individuele oudergesprekken
 Geen vieringen met grote en/of gemengde groepen

gemengde

Dit betekent dat het geplande voetbaltoernooi en de geplande uitstapjes van kunst en cultuur niet doorgaan t/m 3
december 2021. Hopelijk mag het daarna weer wel…
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Huisregel van de week
Regels zijn nooit leuk, dat snappen we, maar het maakt de wereld er wel net een stukje beter en makkelijker op, dus
laten we ons er samen aanhouden! Iedere week staat er één van onze huisregels centraal.
Vandaag regel 2! Huisregel 2 komt voort uit onze kernwaarden warm en loyaal. Waar gehakt wordt, vallen spaanders.
Logisch. De lontjes zijn wat kort, escalatieladders worden niet altijd beklommen, maar laten wij daarin het goede
voorbeeld geven en laten zien dat we - ook al vinden we elkaar even superstom - daar altijd wel weer uitkomen!

Kluizencontrole
All clear! Afgelopen maandag, 15 november 2021, vond de jaarlijkse onaangekondigde kluizencontrole plaats op het
ZWC: geen vuiltje aan de lucht!
Complimenten aan onze leerlingen: de kluisjes zijn niet alleen veilig, maar ook opgeruimd en schoon! Toppers!

Nieuwe flyer
Met trots presenteren we onze nieuwe flyer! Één met een gouden randje! Waarom? De modellen zijn namelijk onze
eigen leerlingen! Het is een plaatje geworden! Flyer hebben voor de collectie? Loop even langs bij mevr. Horn!

Leerjaar 1
Zuid-West, leest best!
Aanstaande dinsdag, 23 november 2021, vinden de halve finales plaats van onze voorleeswedstrijd. Op woensdag 24
november 2021 volgt de finale! Spannend! Volgende week kunnen we mededelen wie de winnaar is!
Rots en watertraining
Tijdens de Rots & Water lessen leren wij veel wijze dingen die we voor
de rest van ons leven kunnen gebruiken. We leren ons te verdedigen,
stevig in de schoenen te staan, krachtig over te komen met je stem,
flexibel te zijn, samen te werken, zelfvertrouwen te hebben en op
elkaar te bouwen en elkaar te vertrouwen.
Laat je maar vallen en de ander vangt je wel op!
Op de foto’s klas 1E in actie!

2

Leerjaar 2
Toetsweek
Van maandag 22 november t/m vrijdag 26 november 2021 hebben de leerlingen van leerjaar 2 de eerste toetsweek van
dit schooljaar. Wij hebben er alle vertrouwen in! De stof voor de toetsweek is terug te vinden in de weekplanner. Het
rooster komt in Magister te staan.
Tips ter voorbereiding:
- Neem samen met uw kind de leerstof door
- Maak samen een leerplan, wanneer leren voor welke toets.
- Op tijd naar bed gaan
- Goed ontbijten van te voren
- Neem een goed gevulde etui mee
- Neem eventueel hulpmiddelen mee waar dat toegestaan is, te denken valt aan een rekenmachine of liniaal,
woordenboek etc.
Leerjaar 3
Toetsweek klas 3 basis/kader
Maandag 22 november t/m woensdag 24 november hebben de leerlingen van de 3 de klas basis/kader hun eerste
toetsweek. Spannend, maar de leerlingen hebben, samen met hun docenten, zich goed voorbereid. We hopen dan ook
op goede resultaten en hebben hierin alle vertrouwen.
De toetsweek is voor de theoretische vakken. U kunt in Magister het rooster terugvinden van deze toetsweek.
Tips:
-

Neem samen met uw kind de leerstof door
Maak samen een leerplan, wanneer leren voor welke toets.
Op tijd naar bed gaan
Goed ontbijten van te voren
Neem een goed gevulde etui mee
Neem eventueel hulpmiddelen mee waar dat toegestaan is, te denken valt aan een rekenmachine of liniaal,
woordenboek etc.

De leerlingen krijgen voor de volgende vakken een toets:
- Biologie of Economie
- Wiskunde of Maatschappijkunde
- Nederlands
- Maatschappijleer
- Engels
Kerstetalage
De leerlingen van het derde jaar economie en ondernemen maken er altijd een feestje van! Ze zijn nu al druk in de
weer voor de kerstetalage op het Leerplein! Ziet er goed uit! Alleen nog even uit zien te vogelen hoe de lampjes aan
moeten… (misschien kunnen de leerlingen van ICT daarbij helpen?)

Spannende biologieles!
Afgelopen week hebben de leerlingen van 3 mavo het Aids-bekerspel gespeeld. Dit spel gaat over de kans op
besmetting met het Hiv-virus en hoe je het kunt vermijden. Door dit spel te spelen krijgen de leerlingen inzicht in de
effecten van veilig en onveilig vrijen.
Heftig onderwerp, maar wel zeer nodig om te bespreken met jongeren. Na het spel werd al snel duidelijk dat besmetting
iedereen en ook nog eens snel kan overkomen. Het was een mooie les en de klas deed het heel goed!
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Leerjaar 4
Stages gaan niet door…
Namens mevr. Martina en mevr. Kormaz:
Jullie voelden het al aankomen, hè? Net als jou vinden wij het ook heel erg dat de stages voor klas 4 helaas niet
doorgaan. Stage is een belangrijk onderdeel voor jullie toekomst. Het bereid je voor op het MBO en je ervaart hoe het
is om ergens te werken wat met je gekozen sector te maken heeft.
Jullie zouden van 6 december tot 17 december2021 stagelopen. Door de maatregelen die op vrijdag 12 november
tijdens de persconferentie bekend zijn gemaakt, zijn we genoodzaakt om de stages voor klas 4 te verplaatsen naar een
andere periode. Ik hoop dat we in 2022 de mogelijkheid krijgen om de stages door te laten gaan, zodat jullie je ook
kunnen voorbereiden op het MBO.
Leerlingen die al een stageplek hebben gevonden, hoeven zich niet zelf af te melden bij het bedrijf. Wij zullen voor jullie
een brief opstellen die we naar de bedrijven zullen sturen.
Laten we hopen dat jullie later in het schooljaar stage kunnen lopen, net als jullie vinden wij het ook heel erg.
Handige links
ZWC Wegwijzer
Leergeld Den Haag
Gemeente Den Haag - onderwijs
Planning voor volgende week

To do
 Voor leerlingen: inschrijven voor de ZW-uren, iedere vrijdag voor 17:00, via Magister!
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