
 

Nieuwsbrief januari 2023 

Voorwoord directeur 

Hierbij wensen we iedereen een gezond en gelukkig 

2023 toe en hopen dat u allen het nieuwe kalenderjaar 

goed bent gestart. 

Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u na iedere 

vakantie onze Nieuwsbrief met relevante informatie 

voor de komende periode. Wellicht heeft u uit de 

media vernomen dat de griepgolf flink om zich heen 

grijpt. Zo ook op onze school. We proberen zoveel 

mogelijk de uitval van collega’s in het rooster op te 

vangen, maar vragen hiervoor uw begrip. 

Personeel  

Afwezige collega’s 

Mevrouw Gijsbertsen (Scheikunde), mevrouw 

Nieuwenhuis (Duits) en mevrouw Keulemans 

(biologie) zijn helaas al langer ziek thuis vanwege 

uiteenlopende redenen. We wensen hen van harte 

beterschap toe en veel sterkte bij het herstel. De 

lessen van deze collega’s worden vervangen.  

Mevrouw Treffers (TFS), docent Frans, is de komende 

periode niet op school aanwezig om te herstellen na 

een operatie. Haar lessen worden vanaf 30 januari 

a.s. bij de start van het nieuwe rooster opgevangen 

door de sectie Frans. De betrokken leerlingen en 

ouders ontvangen hierover nog bericht. 

 

 

Nieuwe collega’s 

Sectie Frans 

Vorige week is mevrouw Van Loenen (LNC) na haar 

zwangerschapsverlof gestart binnen de sectie Frans. 

Haar lessen werden tot de Kerst opgevangen door de 

sectie. 

 

Sectie Engels 

Mevrouw Katerberg (KRG) en de heer Williams (WLS) 

zijn in januari gestart binnen de sectie Engels. 

Mevrouw Wong is weer terug van haar 

zwangerschapsverlof waarmee de vervanging door 

mevrouw Klumper en de heer De Hilster is geëindigd.  

 

Sectie Nederlands 

De heer Bom (BMW), oud-collega Nederlands, is vorig 

week bereid gevonden de komende periode een 

tweetal klassen over te nemen van de heer De Wit. 

We zijn erg blij dat we de lessen Nederlands op deze 

manier kunnen blijven verzorgen.  

 

Sectie beeldende vorming 

Mevrouw Venema (VMI) start 1 februari binnen de 

sectie beeldende vorming. 

 

We wensen alle startende collega's veel succes toe op 

de Gasthuislaan. 

 

 

 



 

Afscheid 

Woensdag 1 februari is de laatste werkdag van 

mevrouw Van Geest op onze locatie (docent 

Beeldende vorming). Na ruim 23 jaar werkzaam te zijn 

geweest op de Gasthuislaan gaat zij - na haar 

verhuizing - dichter bij haar nieuwe woonplaats 

werken. Collega’s mevrouw Van der Voort en 

mevrouw Venema nemen haar lessen over. We 

wensen mevrouw Van Geest veel succes toe op haar 

nieuwe school. 

 

SE-/TW-week 16-24 januari en pauzerooster 

Maandag 16 januari start de SE-II en de Toetsweek II 

voor de bovenbouw. We wensen de leerlingen in de 

bovenbouw veel succes toe bij de voorbereiding van 

en tijdens de toetsen de komende periode.  

Let op! De onderbouwleerlingen volgen deze 

toetsweek het oude pauzerooster. 

1e pauze: 9:55 - 10:15 uur 

2e pauze: 11:55 - 12:25 uur 

3e pauze: 14:05 - 14:20 uur 

 

PR – Wervingscampagne ISW 

Inmiddels is de wervingscampagne van ISW voor 

volgend schooljaar in volle gang. We zijn heel blij dat 

we na Covid-19 weer leerlingen en ouders in de 

school mogen ontvangen om de sfeer te proeven en 

een keuze te maken. 

Tijdens onze Oriëntatiemiddag van 14 november 

hebben we al veel groep 8-leerlingen verwelkomd en 

ook docenten uit groep 7 en 8 hebben zich gewaagd 

aan een tour langs ISW-locaties waar zij met eigen 

ogen de onderwijskundige ontwikkelingen konden 

volgen. 

De ouders van groep 8 uit de regio maakten kennis 

met de school en ons onderwijs tijdens presentaties 

op de Ouderinformatieavond van 28 november.  

 

Voor dinsdag 7 februari (18:00-21:00) staat het Open 

Huis op de agenda. De lessen eindigen die dag om 

14.05 uur. Leerlingen die helpen worden om 17.30 uur 

weer op school verwacht.  

 

Bijeenkomst Alcohol en drugs 16 januari 2023  

Maandag 16 januari start om 19.30 uur (inloop vanaf 

19.00 uur) een ouderbijeenkomst over drugs en 

alcohol. Sprekers van de alocoholpoli en de Brijder 

Stichting nemen de aanwezigen mee door de 

problematiek rondom de genotmiddelen voor 

jongeren. 

 

Klassieke Olympiade 

Annika Buitelaar uit gymnasium 6 heeft zich weten te 

plaatsen voor de tweede ronde van de Klassieke 

Olympiaden voor het vak Latijn. Van de ruim 800 

deelnemers uit Nederland en België zijn de beste 

veertig leerlingen uitgenodigd om op maandag 16 

januari hieraan deel te nemen in Amsterdam. Wij zijn 

trots op haar prestatie en wensen Annika heel veel 

succes toe!  

 

 

 

 



 

Decanaat 

Profielkeuze klas 3  

De leerlingen zijn vanaf de herfstvakantie o.l.v. hun 

mentoren bezig met het kiezen van het profiel voor 

klas 4 en verder. Met het programma Qompas en 

verschillende spellen proberen we ze te helpen met 

het “leren kiezen” en met de profielkeuze. Ook ouders 

zijn betrokken bij dit proces en het is leuk en 

interessant om te zien wat de verschillen zijn tussen 

kind en ouders als het gaat om het invullen van 

competenties en vaardigheden.   

De komende 2 weken leveren de leerlingen een 

voorlopige profielkeuze in via Qompas. Tegelijkertijd 

zijn de adviezen van de vakdocenten in Magister terug 

te vinden. Begin februari krijgt u een brief over 

het vervolgtraject om uiteindelijk te komen tot een 

zo passend mogelijk profiel voor uw kind.  

  

Studiekeuzebeurs West    

Het lijkt alweer lang geleden, maar 9 december zijn 

we met heel havo 4 naar de studiekeuzebeurs in Ahoy 

geweest. Bij de verschillende stands konden de 

leerlingen informatie ophalen over opleidingen en/of 

beroepen. Veel leerlingen gaven aan hier nuttige 

informatie te hebben verzameld. We hopen dat dit een 

mooi begin is geweest richting een gepaste 

profielkeuze. 

  

Agenda 

Klik hier voor de meest actuele agenda met 

activiteiten voor komende periode.  

 

 

https://gasthuislaan.isw.info/site/nl/rooster-en-planning/agenda

