
 
 
’s-Gravenzande, 23 augustus 2021 
 
Betreft: introductiemiddag 30 augustus 2021 
 
 
Beste brugklasleerling van ISW Gasthuislaan, 
 
Maandag gaat het nieuwe schooljaar starten! We hopen dat je een hele fijne vakantie hebt gehad en dat je met 
plezier uitkijkt naar je tijd op ISW Gasthuislaan. De kennismakingsmiddag van voor de vakantie was wat ons 
betreft in ieder geval een mooi begin van een spannende nieuwe periode. 
 
Je wordt maandag om 13:15 in de aula verwacht. Neem pen, papier en een tas mee. Denk er ook even aan om 
je eigen (eten en) drinken mee te nemen. Vanwege de huidige opgelegde maatregelen is het voorlopig nog steeds 
verplicht om een mondkapje te dragen bij verplaatsing in de gangen. Wil je deze dit keer zelf meenemen? 
 
We starten de middag met een gezamenlijke openingsviering in de aula met o.a. muziek en dans. Daarna ga je 
weer met je klas, mentor en assistent-mentoren naar een eigen lokaal. Ook op deze middag zullen we vooral 
aandacht besteden aan het kennismaken met elkaar. Natuurlijk wordt deze dag ook van alles uitgelegd over het 
functioneren op de middelbare school. We zullen antwoord geven op vragen als “Hoe moet je het lesrooster 
eigenlijk lezen?” “Wat is de functie van de front-office?” “Wanneer krijg ik mijn kluisje?” “Wat moet ik de eerste 
les meenemen?” De komende weken zal heel veel duidelijk worden en bij twijfel: stel je vraag! Uiterlijk 16:00 
uur is het programma afgelopen.  
 
Op dinsdag starten we het 1e uur met een studieles onder leiding van je mentor en daarna begint het normale 
lesrooster. De rest van de week maak je dus voor het eerst kennis met de vakken en de vakdocenten volgens 
rooster. 
 
In de tweede schoolweek staan er geen lessen gepland. Deze gehele week (van 6 t/m 10 september) staat in het 
teken van activiteiten met je klasgenoten en met de andere leerlingen uit het eerste leerjaar. Het gaat vast een 
hele toffe week worden! Je krijgt maandag van ons een boekje uitgedeeld met verzameltijden, benodigdheden, 
etc. Hou je er rekening mee dat we op vrijdag 10 september aan het begin van de avond afsluiten met een 
gezamenlijk etentje op het strand van Ter Heijde? 
 
Tot slot: deze brief is zowel naar het mailadres van je ouder(s)/verzorger(s) verstuurd als naar je eigen mailadres. 
Vanaf nu zullen we met jou niet meer communiceren via de mail, want alles wordt in het klaslokaal aan je 
meegedeeld. Zorg dus dat je thuis regelmatig vertelt over wat er op school allemaal is verteld. Uiteraard blijven 
we met de ouder(s)/verzorger(s) wel via de mail communiceren indien informatie speciaal aan hen gericht is, 
zoals bij ouderavonden. 
 
Voor nu wensen we je nog een paar fijne vakantiedagen en we zien je maandag graag in goede gezondheid 
verschijnen. 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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