
 



Introductieweek klas 1 ISW Gasthuislaan 

6 t/m 10 september 

2021-2022  

    

 

 

Beste leerling van ISW Gasthuislaan, 

Wat een bijzondere tijd is het voor jou. Je hebt net afscheid genomen van de basisschool, hebt 

daarna vakantie gehad en nu is het dan zover: je start op de middelbare school! 

We hopen dat je een schitterende tijd tegemoet gaat op ISW Gasthuislaan. De mentoren, assistenten 

en andere betrokkenen zullen er alles aan doen om je snel thuis te laten voelen. En daar hoort 

natuurlijk een introductieweek bij. 

We hebben een aantal fantastische activiteiten voor je voorbereid, waarbij elkaar leren kennen, met 

elkaar leren samenwerken, maar vooral ook lol hebben met elkaar centraal staat. En lol zullen we 

hebben😊! 

In dit boekje vind je belangrijke informatie over deze week, die gepland staat in de tweede 

schoolweek, van 6 t/m 10 september. Natuurlijk zullen de mentoren en assistenten je de komende 

dagen nog veel meer vertellen over wat je te wachten staat.  

Geef je dit boekje ook nog even thuis af, zodat ook je ouders of verzorgers op de hoogte zijn? 

We wensen je alvast heel veel plezier, wij kijken er naar uit om met jullie deze mooie week te 

beleven. Geniet er van! 

Mentorenteam klas 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adressen 

In het geval van nood beschikt de administratie van de school over de mobiele telefoonnummers van 
de bij de activiteiten aanwezige docenten. U kunt hen bereiken via het algemene telefoonnummer: 
 
ISW Gasthuislaan 
Gasthuislaan 145 
2694 BE 's-Gravenzande 
T: (0174) 44 55 88 
 

Het Juliana Sportpark  

Julianaweg 154 

2691 GH ’s-Gravenzande 

(dit is ook het adres waar de lessen LO in de buitenperiode plaatsvinden) 

 

Dreams Surfschool 

Strandopgang Karel Doormantrap  

Ter Heijde 

Op het strand rechts naast Dreams Beachhouse 

 

The City 

Van Leeuwenhoekstraat 10 

2693 BG ‘s-Gravenzande 

 

Begeleiding introductieweek 

Klas Mentor 

B1A  Mevr. Van der Meer 

B1B  Mevr. Corbet + Dhr. Fuchs 

B1C  Mevr. Voogt 

B1D  Mevr. Van der Kolk 

B1E  Mevr. Roelands 

B1F  Mevr. Vollebregt 

B1G  Mevr. Meijer 

B1H  Mevr. Koene 

Algemeen  Dhr. Van der Mark 

 

tel:+31174-445588


Maandag 06 september 

Activiteiten bij The City ’s-Gravenzande 

 

- Activiteit 

 

Deze dag bestaat uit twee onderdelen: The City en een stadswandeling met de klas.  

De ene helft van de klassen start bij de The City en de andere helft met de stadswandeling. Bij The 

City ga je minigolfen of bowlen en iedereen gaat lasergamen. Hierna maak je een wandeling met je 

klas door ’s Gravenzande met verschillende activiteiten.  

 

- Locatie en begin-eindtijd 

 

In het schema hieronder staat er bij jouw klas hoe laat je begint. De activiteit duurt in totaal 

ongeveer drie uur.  

Klas  Tijdstip aanwezig bij The City 

B1A 8:30  

B1B 10:30 

B1C 8:30 

B1D 10:30 

B1E 11:15 

B1F 13:15 

B1G 11:15 

B1H 13:15 

 

Verzamelen bij The City (zie adres voorin in dit boekje) 

 

 

- Kledingvoorschriften & benodigdheden 

 

Trek makkelijke kleding aan waar je goed in kan bewegen. Daarnaast is een goede waterdichte jas 

handig. We weten niet hoe het weer zal zijn en we wandelen een goed uur buiten. Afhankelijk van 

hoe laat je begint, neem je een lunchpakket en/of een tussendoortje mee. Je krijgt van ons nog iets 

lekkers.  

 

 

 
 
 
 
 
 



Dinsdag 07 september 

Activiteitendag Juliana Sportpark 
 

- Activiteit 
 

Op deze dag ga je veel verschillende leuke, sportieve én creatieve activiteiten doen:  

 Survival  
Door het water, in het water, water doorgeven… Eén ding is zeker, je wordt nat!  
(Neem de kledingvoorschriften goed door!) 

 Graffiti  
Tijdens deze graffiti workshop krijgen jullie van een graffiti-docent belangrijke tips om met de hele 
klas één groot kunstwerk te maken. In kleine groepjes ga je aan de slag met een deel van het 
kunstwerk. Het is dus belangrijk om goed met elkaar te overleggen en samen te werken!  

 Kampdans + spel 
Bij dit onderdeel heb je je lichaam én je hersens nodig. Jouw dansmoves en algemene kennis 
worden uitvoerig getest. 

 Sportspellen  
Sportievelingen opgelet! Tijdens dit onderdeel ga je 3 verschillende sportspellen spelen tegen een 
team van een andere klas: voetbal, knotshockey en een balspel.  

 
- Locatie en begin- en eindtijd  

 
Zorg dat je om 8:45 uur aanwezig bent op het Juliana Sportpark (zie adres voorin in dit boekje). Je 
kunt ook afspreken om samen met assistent-mentoren vanaf school naar het sportpark te fietsen. 
 
 

- Kledingvoorschriften & Benodigdheden  
 

Kleding: je hebt deze dag twee sets kleding en schoenen nodig. 

 Survivalkleding 
Voor de survival neem je (oude) kleding en schoenen mee die vies en nat mogen worden. Neem 
ook een plastic zak mee om je natte kleding in te stoppen.  

 Sportkleding  
Voor de andere activiteiten heb je je sportkleding en sportschoenen nodig.  

 
LET OP: Klas B1C en B1E komen al in hun survivalkleding op het veld, want zij starten met het 
survivalonderdeel. Alle andere klassen komen in hun sportkleding. 
 
Denk ook aan: 

 Handdoek 

 Lunch en een tussendoortje 

 Het thuislaten van je telefoon en waardevolle spullen (zoals sierraden) 
  



Tijdsplanning dag per klas 
 

1A 
Tijd Activiteit Locatie 
9:00 – 10:15 3: Sportspellen Veld 3 
 

10:30 – 11:45 1: Kampdans + spel Veld 2 
 

12:15 – 13:30 4: Graffiti Veld 4 
 

13:45 – 15:00 2: Survival Veld 1 

 

1C 
Tijd Activiteit Locatie 
9:00 – 10:15 2: Survival Veld 1 
 

10:30 – 11:45 3: Sportspellen Veld 3 
 

12:15 – 13:30 1: Kampdans + spel Veld 2 
 

13:45 – 15:00 4: Graffiti Veld 4 

 

1E 
Tijd Activiteit Locatie 
9:00 – 10:15 2: Survival Veld 1 
 

10:30 – 11:45 3: Sportspellen Veld 3 
 

12:15 – 13:30 4: Graffiti Veld 4 
 

13:45 – 15:00 1: Kampdans + spel Veld 2 

 

1G 
Tijd Activiteit Locatie 
9:00 – 10:15 4: Graffiti Veld 4 
 

10:30 – 11:45 2: Survival Veld 1 
 

12:15 – 13:30 1: Kampdans + spel Veld 2 
 

13:45 – 15:00 3: Sportspellen Veld 3 

 

1B 
Tijd Activiteit Locatie 
9:00 – 10:15 1: Kampdans + spel Veld 2 
 

10:30 – 11:45 2: Survival Veld 1 
 

12:15 – 13:30 3: Sportspellen Veld 3 
 

13:45 – 15:00 4: Graffiti Veld 4 

 

1D 
Tijd Activiteit Locatie 
9:00 – 10:15 4: Graffiti Veld 4 
 

10:30 – 11:45 1: Kampdans + spel Veld 2 
 

12:15 – 13:30 2: Survival Veld 1 
 

13:45 – 15:00 3: Sportspellen Veld 3 

 

1F 
Tijd Activiteit Locatie 
9:00 – 10:15 3: Sportspellen Veld 3 
 

10:30 – 11:45 4: Graffiti Veld 4 
 

12:15 – 13:30 2: Survival Veld 1 
 

13:45 – 15:00 1: Kampdans + spel Veld 2 

 

1H 
Tijd Activiteit Locatie 
9:00 – 10:15 1: Kampdans + spel Veld 2 
 

10:30 – 11:45 4: Graffiti Veld 4 
 

12:15 – 13:30 3: Sportspellen Veld 3 
 

13:45 – 15:00 2: Survival Veld 1 

 
 
 
 
 



Plattegrond Juliana Sportpark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Fietsenstalling 
2. Kleedkamers 
3. Limonadepunt + geluidsinstallatie  
 
Veld 1 = Survival verzamelpunt 
Veld 2 = Kampdans + spel 
Veld 3 = Sportspellen 
Veld 4 = Graffiti



Woensdag 08 september 

IST op school  

& 

Theatervoorstelling The Big Mo 

 

- Activiteit 

In de ochtend staat de Intelligentie Structuur Test op het programma. Je hoeft je niet voor te 

bereiden voor deze test. Met de uitslag van deze test hopen we je het komende jaar nog beter te 

kunnen begeleiden bij het schoolwerk. 

 

In de middag komt de voorstelling ‘welkom in de brugklas’ van The Big Mo naar onze aula. Dat wordt 

vast genieten! Via www.theaterinschool.nl is alvast meer te vinden als je geïnteresseerd bent.  

 

 

- Locatie en begin- en eindtijd 

We starten om 08:30 op school. Om ongeveer 14:30 is de theatervoorstelling ten eind. Daarna ben je 

vrij. 

 

 

- Kledingvoorschriften & Benodigdheden  

Voor deze dag zijn er uiteraard geen bijzondere kledingvoorschriften. Zorg wel dat je zelf voor 

voldoende eten en drinken zorgt. Tussen de test en het Theater is er een grote pauze. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donderdag 9 september 

Stranddag Dreams klassen B1A, B1B, B1C, B1D 

 

- Activiteit 

Donderdag en vrijdag staan er 2 activiteiten tegelijkertijd gepland: een dansdag en een stranddag! 

De klassen B1A + B1B + B1C + B1D verzamelen bij Dreams in Ter Heijde. Daar zullen we onder leiding 

van ervaren begeleiders van de surfschool onder andere gaan golfsurfen, powerkiten en een 

samenwerkingsspel gebaseerd op Expeditie Robinson spelen.  

 

- Locatie en begin- en eindtijd  

Zorg dat je om 12:30 aanwezig bent bij Dreams in Ter Heijde (zie adres voorin in dit boekje). Om een 

uur of 18:00 kan je weer zelfstandig naar huis fietsen. 

Tijd  Activiteit  Klas  Aantal leerlingen 
13:00-14:00 1: Powerkiten  1A 26 

2: Golfsurfen 1B 25 

3: Expeditie Dreams 1C 26 

4: Over de streep 1D 25 

 
14:15-15:15 1: Powerkiten  1D 25 

2: Golfsurfen 1A 26 

3: Expeditie Dreams 1B 25 

4: Over de streep 1C 26 

 
15:30-16:30 1: Powerkiten  1C 26 

2: Golfsurfen 1D 25 

3: Expeditie Dreams 1A 26 

4: Over de streep 1B 25 

 
16:45-17:45 1: Powerkiten  1B 25 

2: Golfsurfen 1C 26 

3: Expeditie Dreams 1D 25 

4: Over de streep 1A 26 

 

- Kledingvoorschriften & Benodigdheden  

Zorg zelf voor eten en drinken. We gaan actief zijn, dus neem voldoende mee! Natuurlijk neem je, 

afhankelijk van de (weers-)omstandigheden, de juiste kleding mee voor op het strand. Sportkleding is 

goed genoeg voor de drie activiteiten op het zand. Voor het golfsurfen is het handig als je zwemgoed 

meeneemt voor onder je wetsuit (deze krijg je daar). Omkleden kan in de kleedkamers van Dreams 

ter plaatse. Neem ook een handdoek mee! 



Donderdag 10 september 

Dansdag Gasthuislaan klassen B1E, B1F, B1G en B1H 

 

- Activiteit 

De klassen B1E, B1F, B1G en B1H verzamelen donderdag op school. Daar zullen we onder leiding van 

ervaren docenten van Projects Unlimited een dansvoorstelling voorbereiden, die we aan het einde 

van de middag gaan vertonen aan publiek.  

 

- Locatie en begin- en eindtijd  

In de ochtend ben je vrij. We verzamelen om 12:30 in de aula. Na de workshops, de generale 
repetitie en het optreden voor ouder(s)/verzorger(s) ben je om 18:00 uur weer klaar. Je 
ouder(s)/verzorger(s) krijgen nog een aparte uitnodiging om het optreden van deze middag bij te 
wonen! 
 
 

- Kledingvoorschriften & Benodigdheden  

 
Neem voldoende te drinken mee en iets te eten. Trek ook gemakkelijk zittende kleding aan tijdens de 
workshops. De kleding die je draagt tijdens de voorstelling neem je ook vast mee. Deze trek je aan bij 
de generale repetitie. Hieronder zie je bij welk groepje je hoort én welke kleding je mee moet nemen 
voor het optreden. 

 
 

- Groepsindeling 

De indeling is bekend gemaakt bij de leerlingen en is terug te vinden in de papieren versie. 

  



 

 

Vrijdag 11 september 

Stranddag Dreams klassen B1E, B1F, B1G en B1H 

 

- Activiteit 

De klassen B1E + B1F + B1G + B1H verzamelen bij Dreams in Ter Heijde. Daar zullen we onder leiding 

van ervaren begeleiders van de surfschool onder andere gaan golfsurfen, powerkiten en een 

samenwerkingsspel gebaseerd op Expeditie Robinson spelen.  

- Locatie en begin- en eindtijd  

Zorg dat je om 12:30 aanwezig bent bij Dreams in Ter Heijde (zie adres voorin in dit boekje). Om een 

uur of 18:00 eindigen we met een gezamenlijk etentje op het strand met het hele leerjaar (zie info 

achterin). 

Tijd  Activiteit  Klas  Aantal leerlingen 
13:00-14:00 1: Golfsurfen 1H 29 

2: Powerkiten 1E 26 

3: Expeditie Dreams 1F 22 

4: Over de streep 1G 21 

 
14:15-15:15 1: Golfsurfen 1G 21 

2: Powerkiten 1H 29 

3: Expeditie Dreams 1E 26 

4: Over de streep 1F 22 

 
15:30-16:30 1: Golfsurfen 1F 22 

2: Powerkiten 1G 21 

3: Expeditie Dreams 1H 29 

4: Over de streep 1E 26 

 
16:45-17:45 1: Golfsurfen 1E 26 

2: Powerkiten 1F 22 

3: Expeditie Dreams 1G 21 

4: Over de streep 1H 29 
 

 

- Kledingvoorschriften & Benodigdheden  

Zorg zelf voor eten en drinken voor tussendoor. We gaan actief zijn, dus neem voldoende mee! 

Natuurlijk neem je, afhankelijk van de (weers-)omstandigheden, de juiste kleding mee voor op het 

strand. Sportkleding is goed genoeg voor de drie activiteiten op het zand. Voor het golfsurfen is het 



handig als je zwemgoed meeneemt voor onder je wetsuit (deze krijg je daar). Omkleden kan in de 

kleedkamers van Dreams ter plaatse. Neem ook een handdoek mee! 

 

Vrijdag 11 september 

Dansdag Gasthuislaan klassen B1A, B1B, B1C en B1D 

 

- Activiteit 

De klassen B1A, B1B, B1C en B1D verzamelen donderdag op school. Daar zullen we onder leiding van 

ervaren docenten van Projects Unlimited een dansvoorstelling voorbereiden, die we aan het einde 

van de middag gaan vertonen aan publiek.  

 

Locatie en begin- en eindtijd  

In de ochtend ben je vrij. We verzamelen om 12:00 in de aula. Na de workshops, de generale 
repetitie en het optreden voor ouder(s)/verzorger(s) ben je om 17:30 uur weer klaar. Je 
ouder(s)/verzorger(s) krijgen nog een aparte uitnodiging om het optreden van deze middag bij te 
wonen! 
 
Na het optreden vertrekken álle leerlingen, mentoren en assistenten naar het strand van Ter Heijde 
voor het afsluitende etentje met het hele eerste leerjaar! 
 

- Kledingvoorschriften & Benodigdheden  

 
Neem voldoende te drinken mee en iets te eten. Trek ook gemakkelijk zittende kleding aan tijdens de 
workshops. De kleding die je draagt tijdens de voorstelling neem je ook vast mee. Deze trek je aan bij 
de generale repetitie. Hieronder zie je bij welk groepje je hoort én welke kleding je mee moet nemen 
voor het optreden. 
 

- Groepsindeling 

De indeling is bekend gemaakt bij de leerlingen en is terug te vinden in de papieren versie. 

  



Vrijdag 11 september 

Afsluitend etentje met alle klassen & begeleiding 

 

Na afloop van de laatste activiteiten op vrijdag sluiten we de week af met een gezamenlijk etentje. 

De koks van Dreams zullen ons een lekker hapje voorschotelen, dat we gezellig met zijn allen opeten 

op het strand. Aan je mentor kan je eventuele specifieke wensen (denk aan vegetarisch, allergieën, 

etc.) doorgeven. Het etentje zal plaatsvinden tussen 18:00 en 19:00. Daarna ben je vrij en kan je 

uitrusten van een hopelijk fantastische week! 

 

 


