
 
 
’s-Gravenzande, 15 juni 2021 
 
Betreft: kennismakingsmiddag 23 juni 2021 
 
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 woensdag 23 juni om 13:30 
uit voor een kennismakingsmiddag met je nieuwe klas, je mentor en de assistent-mentoren.  
 
Op dit moment wordt bij de indelingen van de klassen de puntjes op de i gezet. We krijgen komend schooljaar 
maar liefst 8 brugklassen! Dit komt enerzijds omdat ISW Gasthuislaan enorm populair is gebleken ���� en 
daarnaast hebben we er voor gekozen om de klassengrootte beperkt te houden. Persoonlijk contact en 
individuele aandacht vinden we erg belangrijk, dus daar zullen we ons dan ook vol enthousiasme voor inzetten. 
 
We doen ons best om aan de wens voor een toekomstig klasgenoot die je mogelijk eerder al via Forms hebt 
doorgegeven te voldoen. Als twee leerlingen elkaar beiden hebben opgeschreven, gaat het ons lukken om die 
combinatie bij elkaar te plaatsen. Houd er rekening mee dat we grote groepen kinderen die vanaf één basisschool 
naar ons toekomen verdelen over meerdere klassen. Bij wie je in de klas komt wordt voor jou op woensdag 23 
juni bekend. Bij aankomst op het schoolplein zullen de mentoren en assistent-mentoren je opvangen. Vanaf daar 
begeleiden ze je naar het juiste lokaal in het schoolgebouw.  
 
Ons doel is om je op de kennismakingsdag een fijn eerste contact met je klasgenoten, mentor en assistent-
mentoren te laten beleven. Elkaar uiteindelijk echt 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. 
 
Naast de kennismaking en een aantal samenwerkingsspelletjes krijg je een rondleiding door het schoolgebouw. 
Daarnaast ontvang je alvast wat formulieren die je thuis kunt afgeven, o.a. over het bestellen van de boeken. 
(Ter info alvast, bestellen kan vanaf 15 juli.) Bovendien krijg je de gelegenheid om op een invulformulier wat 
bijzonderheden over jezelf aan je mentor mee te delen. Ook wordt er een pasfoto gemaakt voor de schoolpas 
en vertellen we je meer over de start van het nieuwe schooljaar. Misschien heb je zelf ook al wat vragen bedacht: 
stel ze gerust! Tot slot verklappen we je alvast het een en ander over de introductieweek (week van 6 t/m 10 
september). We overnachten dit jaar niet in een kamphuis, maar de hele week staat wel in het teken van 
fantastische activiteiten in de buurt van ’s-Gravenzande.  
 
Je ouders ontvangen binnenkort meer informatie via de mail, o.a. over de kosten van de introductieweek.  
 
Je wordt woensdag 23 juni om 13:30 verwacht op het schoolplein aan de Gasthuislaan 145. De introductie zal 
tot ongeveer 15:30 duren. 
 
Neem pen, papier en een tas mee. 
 
We zien je graag op woensdag 23 juni. 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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