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Betreft: Uitnodiging ouderavond en opzet introductieweek leerjaar 1  
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Afgelopen woensdag hebben we voor het eerst kennisgemaakt met uw kind. We hopen van harte dat hij of zij 
met een goed gevoel terug kan kijken op deze middag en dat alle leerlingen zin hebben gekregen in het avontuur 
op de middelbare school. Wij hebben in ieder geval een fantastische middag gehad! 
 
Uw zoon of dochter heeft o.a. een lijst met benodigdheden voor het eerste leerjaar van ons meegekregen. Ook 
is er een brief meegegeven van dhr. Van Duijn (coördinator leermiddelen) over het bestellen van de boeken. 
Voor leerlingen die atheneum/atheneum plus of gymnasium/ gymnasium plus volgen is een extra brief 
toegevoegd. Op de website kunt u onder het kopje ‘groep 8’ een en ander terugvinden.  
 
Tijdens deze kennismaking dag hebben we het al kort gehad over de introductieweek die gepland staat van 6 
t/m 10 september. We gaan er alles aan doen om ook dit jaar een geweldige 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 voorkomen van pest-situaties met elkaar te bespreken. 
 
We geloven er in dat de activiteiten in deze week een mooie bijdrage leveren aan de start op de nieuwe school. 
Zo zullen we ook de inmiddels traditionele dansdag houden op school, waar uw kind de oefenmiddag zal eindigen 
met een spectaculair optreden. U krijgt nog een uitnodiging met daarin de exacte dag en het exacte tijdstip 
waarop u welkom bent om het optreden van de klas van uw kind bij te wonen. Tijdens de introductiemiddag 
direct na de vakantie krijgt uw kind het informatieboekje over deze week mee en wordt per dag uitgelegd wat 
van hem of haar verwacht wordt. 
 
Om deze mooie en nuttige activiteiten te kunnen bekostigen vragen we u om een bijdrage van € 100,00. Via ons 
facturatiesysteem WisCollect ontvangt u hiervoor binnenkort een factuur. 
 
De overige schoolkosten zullen bij de start van het nieuwe schooljaar op de website worden gepubliceerd en ook 
daarvoor zult u via WisCollect een factuur ontvangen. 
 
De ouder(s)/verzorger(s) die nog geen account in Magister hebben zullen  voor het inloggen in Magister 
binnenkort via de email een inlogcode en wachtwoord ontvangen 
 
Tijdens de introductieweek staat ook de kennismakingsavond met u gepland, namelijk op dinsdagavond 7 
september 2021. Meer informatie hierover volgt nog, zet u deze avond wel alvast in de agenda? Uw kind hoeft 
deze avond niet aanwezig te zijn. 
 
We wensen u voor nu een hele fijne zomer en zien u in ieder geval graag dinsdagavond 7 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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