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Intro
Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),
Wat was het fijn om toch op school te mogen zijn, ondanks de nieuwe corona-afspraken. Het naleven van de nieuwe
afspraken gaat in 80% van de gevallen goed, complimenten! Ik begrijp maar al te goed dat het lastig is om je weer aan
de afspraken te houden, maar laten we ons best doen, zodat we daarmee hopelijk een schoolsluiting kunnen
voorkomen!
Ondertussen is het alweer december en nadert het einde van het kalenderjaar. De dagen zijn donkerder en daarmee
gepaard gaat dat de lontjes van leerlingen (én medewerkers) soms iets korter zijn, hoort erbij, is ieder jaar hetzelfde.
Sinterklaas, de rapporten, kerst, het komt er allemaal aan en stiekem blijft dat reuzespannend! We hebben echter nog
wel 3 weken te gaan voor de kerstvakantie, dus laten we het zo gezellig mogelijk (binnen de corona-maatregelen)
maken! Dat lukt ons vast!
Maandag zijn de leerlingen een dagje vrij in verband met een online studiedag voor de collega’s.
Een fijn weekend voor u en jou gewenst!
We hopen u en jou hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groeten, namens het ZWC-team,
mevr. A. (Anne) Sinke (directeur Zuid-West College)
Algemeen
Corona
Deze week hebben we meer dan drie meldingen van besmetting gekregen. Waar nodig, zijn betrokken personen
geïnformeerd en zijn maatregelen getroffen.
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Ondertussen is de looproute in de school aangebracht. Op de grond vind je groene pijlen en daarbij geldt de regel: houd
altijd rechts aan! Het trappenhuis aan de kant van de KompasZone is voor naar boven, het trappenhuis in de hal is voor
naar beneden. Simpel, een kind kan de was doen!
Let op bij de pauzeplekken! Je mag pauze houden in de kantine, KompasZone, hal en op het Leerplein. Het Leerplein
is alleen beneden in het middenstuk en voor leerlingen uit klas 3 & 4. Bezoek in de pauze niet alle 4 de plekken, want
dan is het effect weg. Kies een plek uit en bivakkeer daar gedurende de hele pauze!
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

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.
Huisregel 4 hangt aan onze kernwaarde ‘duidelijk’: afspraak is afspraak. En oh, wat is deze soms lastig! Laten we vooral
ons best blijven doen om op tijd te komen, want er is niets vervelender dan wachten! Hoewel… de volgende lesdag om
8 uur melden omdat je te laat gekomen bent, is natuurlijk ook geen pretje! Dus wekkertje zetten ’s morgens, soms een
trammetje eerder pakken en overdag niet blijven hangen in de pauzeplekken! Ennuh: voor het eerste, vierde, zesde en
negende uur gaan er 2 bellen, de eerste bel geeft aan dat je naar de les moet en bij de tweede bel hoor je in de les te
zitten. Tussen alle andere lesuren gaat er maar één bel, dus dat betekent doooooor naar de volgende les en niet nog
even je boeken tussendoor ophalen in je kluis. Neem voor de blokken, variërend van 3 of 2 uur, je boeken in één keer
mee (en nope, dat past dus niet in je handtas, een schooltas is daarvoor superhandig!), dan komt het allemaal goed! Jij
kan dit!

Korte updates
Niet veel tekst nodig, maar wel heel belangrijk en/of interessant om te weten!
• Aanstaande woensdag, 8 december 2021, hebben we een audit op school. Ergens in de komende twee
schooljaren krijgen we bezoek van de onderwijsinspectie. Om ons op dit bezoek voor te bereiden laten we een
audit uitvoeren, zodat we weten wat onze sterke en ontwikkelpunten zijn.
Boek kwijt! En nu?
Wat moet je doen als je een boek kwijt bent? Zie het stappenplan hieronder!
• Ga naar: www.vandijk.nl
• Bovenin zie je een zoekbalk daar kan je de titel of het ISBN-nummer invullen
(staat op de achterkant van het boek, kijk even bij een klasgenoot)
• Dan zie je het artikel in beeld verschijnen met de prijs
• Druk op de knop bestellen, dan gaat het artikel naar je winkelwagen
• Vanuit je winkelwagen kan je het artikel bestellen, nadat je je gegevens hebt ingevoerd
LET OP: De prijs die je ziet is de nieuwprijs!
Mocht het zo zijn dat je een gebruikt boek toegestuurd krijgt, dan zal van Dijk het automatisch verwerken en krijg je geld
terug.
Leerjaar 1
Bezoek van HTM
In de eerste klas hebben we de afgelopen maanden bezoek gehad van juf Irene van de
HTM. Ze heeft alle brugklassers geïnformeerd over het reilen en zeilen binnen de HTM en
de gedragsregels binnen het OV. Alleen maar lof voor onze lieve, leuke en creatieve
leerlingen! namens juf Irene.
Als cadeautje kregen we gratis groepskaarten, zodat – als het weer mag – we gezellig een
uitstapje kunnen maken!
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Leerjaar 2
Bekijk je toekomst nu
Helaas kan dit schooljaar de Bekijk je toekomst Beurs niet fysiek doorgaan en wordt het een online-event. De tweede
klasleerlingen en -mentoren gaan hier in de les mee aan de slag. Het is tenslotte heel interessant om alvast een kijkje
in de toekomst te nemen! Wat past bij je, wat vind je leuk en wat zou je later graag willen doen?
Leerjaar 3
Bekijk je toekomst nu
Helaas kan dit schooljaar de Bekijk je toekomst Beurs niet fysiek doorgaan en wordt het een online-event. De derde
klasleerlingen en -mentoren gaan hier in de les mee aan de slag. Het is tenslotte heel interessant om alvast een kijkje
in de toekomst te nemen! Wat past bij je, wat vind je leuk en wat zou je later graag willen doen?
Eindopdracht bijzondere keuken
Afgelopen maandag hebben de 3e jaars van het keuzevak 'bijzondere keuken' hun
eindopdracht uitgevoerd. Ieder groepje kreeg een thema; de Italiaanse, Spaanse,
Mexicaanse of Aziatische keuken. Ze bedachten daar zelf een gerecht bij, dekten de
tafel en bereidden het gerecht. Onze lieftallige jury, bestaande uit mevrouw Koevoet,
stagiaire Özge Keskin en mevrouw Gluvers, mocht daarna de gerechten beoordelen
:)
Het was een leuke en gezellige afsluiting van het keuzevak!
Leerjaar 4
Bekijk je toekomst nu
Helaas kan dit schooljaar de Bekijk je toekomst Beurs niet fysiek doorgaan en wordt het een online-event. De vierde
klasleerlingen en -mentoren gaan hier in de les mee aan de slag. Het is tenslotte heel interessant om alvast een kijkje
in de toekomst te nemen! Wat past bij je, wat vind je leuk en wat zou je later graag willen doen?
Handige links
ZWC Wegwijzer
Leergeld Den Haag
Gemeente Den Haag - onderwijs
Leuke links
ZWC-insta
ZWC-TikTok
ZWC-Facebook
Planning voor volgende week

To do
• Voor leerlingen: inschrijven voor de ZW-uren, iedere vrijdag voor 17:00, via Magister!
• Voor ouder(s)/verzorger(s): komende week uitnodiging voortgangsgesprekken invullen
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