
 
 
’s-Gravenzande, 10 juli 2020 
 
 
Betreft: Introductieweek leerjaar 1  
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Gisteren heeft uw kind een eerste kennismaking gehad met de nieuwe klas, de mentor en de assistent-
mentoren. We hopen van harte dat hij of zij enthousiast is thuisgekomen en dat er met veel plezier en 
vertrouwen uitgekeken kan worden naar het nieuwe schooljaar! 
 
Tijdens deze middag is er al kort gesproken over de introductieweek van 7 t/m 11 september. Op de 
eerste dag na de vakantie krijgt uw kind het complete informatieboekje uitgereikt. Ik kan u alvast 
meedelen dat op maandag een actief spel in het dorp ’s-Gravenzande gepland staat. Op dinsdag gaan 
we creatief en sportief aan de slag rondom het Juliana-sportpark. Het beloven boeiende dagen te 
worden! 
 
Woensdag zijn we een dag op school. In de ochtend staat de IST op het programma. Voor deze test 
hoeven de leerlingen zich niet voor te bereiden. U heeft van uw zoon of dochter een formulier 
meegekregen die ondertekend moet worden ingeleverd bij de mentor. Wilt u er aan denken dat uw kind 
dit formulier de eerste schooldag weer mee terugneemt? ’s Middags is er theater in de aula. The Big 
Mo zal met zijn improvisatievoorstelling onderwerpen zoals het lesrooster, verdwalen, vrienden maken 
en het eerste schoolfeestje voorbij laten komen. Dat wordt genieten! 
 
Donderdag gaan de klassen A, B en C een stranddag beleven bij Dreams in Ter Heijde. De klassen D, 
E, F en G hebben een dansdag op school die zal eindigen met een spectaculair optreden. Op vrijdag 
draait het programma om: de klassen A, B en C dansen op school, de klassen D, E, F en G vertoeven 
op het strand. 
 
U bent van harte welkom om het dansoptreden van de klas van uw kind bij te wonen. Helaas kunnen 
we in verband met de regels van het RIVM slechts één familielid per kind toelaten in onze aula. Wilt u 
de volgende datum alvast in uw agenda zetten?  
 
B1D, B1E, B1F, B1G      Dansdag donderdag 10 september 
17.00-18.00    Voorstelling voor publiek 
B1A, B1B, B1C   Dansdag vrijdag 11 september 
16.30-17.30    Voorstelling voor publiek 
 
U ziet dat de voorstelling op vrijdag een half uur eerder aanvangt dan die op donderdag. Op vrijdag is 
er namelijk een gezamenlijk afsluitend etentje met alle brugklassen op het strand van Ter Heijde. Alle 
mentoren, assistenten en leerlingen kunnen dan als één groep de week afsluiten.  
 
Om deze mooie en nuttige activiteiten te kunnen bekostigen vragen we u een bijdrage te leveren 

van €95,-. De betreffende factuur zult u ontvangen via het facturatiesysteem WisCollect. 

 
Tot slot hebben we al eerder de datum van de kennismakingsavond gecommuniceerd. Deze staat 
voor de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit alle klassen gepland op dinsdagavond 08 september. 
Na de vakantie volgt verdere berichtgeving over exacte tijden en de vorm waarin deze avond binnen 
de regels van het RIVM gegoten zal worden. 
 
We wensen u voor nu een hele fijne zomer en zien u graag na de vakantie! 
 
Namens alle mentoren en assistent-mentoren, 
 
Dhr. S. (Steven) van der Mark 
Leerjaarcoördinator klas 1 
ISW Gasthuislaan 
mrk@isw.info 
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