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Betreft: Uitnodiging ouderavond en opzet introductieweek leerjaar 1  
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Tijdens de kennismakingsdag van 09 juli zullen we het met uw kind al kort hebben over de 
introductieweek die gepland staat van 7 t/m 11 september. Normaal gesproken verblijven we in deze 
week een paar dagen op een kampterrein in Oldebroek. Helaas hebben we door de huidige 
omstandigheden voor komend schooljaar andere keuzes moeten maken. We gaan er echter alles aan 
doen om ook dit jaar een fantastische introductieweek te verzorgen! De focus ligt op het elkaar beter 
leren kennen, op het plezier krijgen in het (samen)werken met elkaar en op het creëren van een veilige 
en vertrouwde leeromgeving. Juist om die reden zal er in deze week bijvoorbeeld ruimte vrijgemaakt 
worden om het Anti-Pest project in gang te zetten. 
 
We proberen zoveel mogelijk vast te houden aan de opzet die we gewend zijn, omdat we er in geloven 
dat de basisgedachte van dergelijke activiteiten een mooie bijdrage leveren aan de start op een nieuwe 
school. Indien mogelijk zullen we ook (eventueel in aangepaste vorm) de inmiddels traditionele dansdag 
houden op school, waar uw kind de oefenmiddag zal eindigen met een spectaculair optreden. U krijgt 
in dat geval nog een uitnodiging met daarin de exacte dag en tijdstip waarop u welkom bent om het 
optreden van de klas van uw kind bij te wonen. 
 
Om deze mooie en nuttige activiteiten te kunnen bekostigen vragen we u t.z.t. een bijdrage te leveren. 
Waar we normaliter al voor de vakantie het exacte bedrag kunnen meedelen, zijn we voorlopig nog even 
in afwachting van de regels die het kabinet ons oplegt. Deze zijn zoals u begrijpt van invloed op de 
activiteiten die we kunnen vastleggen. We hopen dan ook dat u begrip heeft voor het feit dat de brief 
met daarin het verzoek een exact bedrag over te maken nog even op zich laat wachten. 
 
Tijdens deze introductieweek staat ook de kennismakingsavond met u gepland, namelijk op 
dinsdagavond 08 september 2020. Ook voor deze avond geldt dat de exacte vorm waarin we de 
kennismaking gieten pas later kan worden uitgewerkt. Zet u deze avond wel alvast in de agenda? 
 
Zoals duidelijk is willen we benadrukken dat in deze bijzondere tijd alle plannen en afspraken ‘onder 
voorbehoud’ zijn ingepland. We weten niet hoe zaken zich ontwikkelen. Waar u in ieder geval van uit 
mag gaan is dat wij u bij eventuele wijzigingen tijdig op de hoogte brengen. We hopen dat uw kind een 
mooie tijd tegemoet gaat op ISW Gasthuislaan en we gaan er vanuit dat we met u als 
ouder(s)/verzorger(s) fijn zullen samenwerken om uw kind het beste te bieden. 
 
Op onze website staat inmiddels een lijst met benodigdheden voor het eerste leerjaar. Zo kan uw kind 
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 de boeken. Voor leerlingen die 
atheneum/atheneum plus/ gymnasium/ gymnasium plus volgen is een extra brief op de site geplaatst.  
 
We wensen u voor nu een hele fijne zomer en zien u in ieder geval graag de 08 september op ISW 
Gasthuislaan! 
 
Namens alle mentoren en assistent-mentoren, 
 
Dhr. S. (Steven) van der Mark 
Leerjaarcoördinator klas 1 
ISW Gasthuislaan 
mrk@isw.info 
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