
 
 
’s-Gravenzande, 16 juni 2020 
 
Betreft: kennismakingsmiddag 09 juli 2020 
 
 
Beste aanstaande leerling van ISW Gasthuislaan, 
 
We zijn er helemaal klaar voor om jou welkom te heten op onze school! We hopen dat je een hele mooie 
en fijne tijd tegemoet gaat. 
 
Om nog voor de zomervakantie een goede start te kunnen maken, nodigen we je op donderdag 09 juli 
om 13:30 uit voor een kennismakingsmiddag met je nieuwe klas, je mentor en de assistent-mentoren. 
Je basisschool is op de hoogte dat deze middag staat ingepland, zet hem dus in je agenda! 
 
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het indelen van de klassen. We doen er alles aan om 
aan de wensen die eerder door jullie doorgegeven zijn te voldoen. 
 
We zullen ontzettend ons best doen om je 09 juli een fijn eerste contact met je klasgenoten te laten 
beleven. Elkaar leren kennen en daarbij volledig jezelf kunnen zijn, daar gaan we voor! We hopen dat 
je na deze dag met veel plezier vooruit kunt kijken naar een mooie nieuwe fase. Dat is voor iedereen 
best een beetje spannend, maar vooral ook erg leuk en boeiend. 
 
Helaas hebben we te maken met de extra regels die het RIVM ons oplegt voor wat betreft het 
functioneren op de middelbare school. Alle personen die in ons gebouw aanwezig zijn, zowel docenten 
als leerlingen onderling, dienen te allen tijde anderhalve meter afstand van elkaar te behouden. Wij 
zullen ons hier dus ook tijdens deze kennismakingsdag aan houden. In tegenstelling tot hoe we ons 
huidige onderwijs vormgeven (slechts één derde van de klas komt in het lokaal, de andere groep volgt 
thuisonderwijs) zullen we deze dag wél met alle leerlingen uit dezelfde klas in één ruimte doorbrengen. 
We zullen daarvoor grotere ruimtes in school inrichten, zodat we veilig en prettig met elkaar kunnen 
werken. 
 
Naast de kennismaking en wat groepsspelletjes wordt er een pasfoto gemaakt voor de schoolpas. 
Bovendien krijg je de gelegenheid om op een invulformulier wat bijzonderheden over jezelf aan je 
mentor mee te delen. Verder nemen we de lijst van schoolbenodigdheden met je door, vertellen we je 
meer over de start van het nieuwe schooljaar en krijg je informatie over de introductieweek (week van 
7 t/m 11 september). In een andere mail naar het mailadres van je ouders staat ook alvast wat meer 
informatie over deze week, die komend schooljaar een iets andere vorm krijgt dan we gewend zijn. 
 
Op onze website vind je een lijst met benodigdheden voor het eerste leerjaar. Zo kan je alvast op zoek 
naar leuke en vooral handige spulletjes. Ook is op de website informatie toegevoegd van dhr. Van 
Duijn (coördinator boeken) over het bestellen van je boeken. Voor leerlingen die atheneum/atheneum 
plus/ gymnasium/ gymnasium plus volgen is een extra brief op de site geplaatst.  
 
 
Wellicht volgt er later nog een specifieker bericht per klas, omdat we vanwege het virus geen 
centraal moment in de aula zullen meemaken. Voorlopig word je donderdag 09 juli om 13:30 
verwacht op het schoolplein aan de Gasthuislaan 145. De introductie zal ongeveer 2 uur duren.  
 
Neem pen, papier en een tas mee. 
 
We zien je graag op donderdag 9 juli. Tot dan! 
 
Namens alle mentoren en assistent-mentoren, 
 
Dhr. S. (Steven) van der Mark 
Leerjaarcoördinator klas 1 
ISW Gasthuislaan 
mrk@isw.info 
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