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Beste ouder/verzorger, 

Wat ontzettend fijn dat we weer gestart zijn 

met lessen aan volle klassen. Na een paar 

weken mochten ook de verfoeide mondkapjes 

weer af. Het is goed om te zien dat de school 

weer in vol bedrijf is.  

Net als je dan denkt dat we weer volledig en 

“ouderwets” aan de slag kunnen, blijkt dat het 

roosterprogramma niet doet wat wij willen en 

zijn er problemen met de samenwerking 

tussen verschillende programma’s. Dit heeft 

ervoor gezorgd dat we nog niet goed met de 

Flexuren aan de slag konden gaan. Het lijkt er 

nu toch echt op dat we dit probleem (eindelijk) 

getackeld hebben. De leerlingen kunnen aan 

de slag, zij het via een omweg. Hierover wordt 

u separaat geïnformeerd. De hoop is dat we 

dan na de herfstvakantie echt goed aan de 

slag kunnen.  

Tijdens de eerstvolgende 

ouderraadsvergadering zal er over dit 

onderwerp en de andere zaken die op dit 

moment in de school spelen en gaan spelen 

nadere uitleg worden gegeven. Wilt u hierin 

meedenken dan bent u van harte uitgenodigd 

om u aan te melden bij de ouderraad. Er is 

behoefte aan ouder(s)/verzorger(s) uit leerjaar 

1 of 2 omdat we afgelopen jaar afscheid 

hebben genomen van een groep 

ouders/verzorgers waarvan de kinderen in 

leerjaar 4 zaten.  

Persoonlijk moet ik u helaas meedelen dat ik 

na mijn besmetting met het coronavirus in de 

voorjaarsvakantie helaas nog steeds niet 

hersteld ben. Daarom heb ik helaas aan 

moeten geven op dit moment niet mijn 

volledige baan te kunnen uitvoeren op een 

manier die ik voor ogen heb. Gelukkig kon 

hierop snel worden geschakeld en is Erik van 

Ruijven bereid gevonden om het 

managementteam te ondersteunen voor drie 

dagen in de week. Daarbij ben ik zelf drie 

ochtenden in de week op school. Wij gaan 

ervan uit dat het onderwijsproces van deze 

verschuiving van taken geen hinder 

ondervindt. 

Met vriendelijke groet, 

Arjan Stoffels 

 

Beste ouder/verzorger, 

Ik wil me via deze eerste nieuwsbrief van het 

nieuwe schooljaar 

graag even aan u 

voorstellen. Mijn naam 

is Erik van Ruijven 

(43) en ik ondersteun 

scholen in het 

voortgezet onderwijs. 

Sinds een maand mag 

ik Arjan en zijn team 

ondersteunen om de kinderen van ISW 

Irenestraat het maatwerk te bieden waar de 

school met gepersonaliseerd leren om bekend 

staat. 

Vanaf het eerste moment voel ik me welkom 

op deze kleinschalige school. Heel mooi om 

te zien hoe betrokken de collega’s met elkaar 

en de kinderen zijn. Ik ben daarom blij dat ik 



 

daar in de komende periode een bijdrage aan 

kan leveren. 

Voor nu een fijne herfstvakantie en tot ziens! 

Hartelijke groet,  

Erik van Ruijven 

 

Studiedagen: 
De studiedagen die tot nu toe gepland staan:  

24 november 2021 

18 februari 2022 

14 april 2022 

Alle leerlingen zijn op bovenstaande data vrij.  

 

Introductiedagen klas 1 
Op dinsdag 31 augustus was het dan zover! 

Eindelijk van start op een nieuwe school. Na 

een kort welkom in de aula zijn alle leerlingen 

meegegaan met de coaches van de klas. Een 

korte kennismaking met elkaar en de coaches 

behoorde tot het programma. Na deze 

kennismaking stond de frietkraam op het 

schoolplein en was er ook nog een ijsje voor 

iedere leerling. In de middag stond het 

kennismaken met de school wederom op het 

programma doormiddel van een speurtocht.  

Woensdagochtend zijn we gestart op school 

met een creatieve opdracht. Daarna was er 

sportmiddag op Verburch.  

Handig om te weten waar de sportvelden zijn, 

aangezien hier regelmatig gymlessen worden 

verzorgd.  

Op donderdag was er een heerlijke dag bij 

2Sur5. De leerlingen zijn de hele dag bezig 

geweest met teambuilding en kennismaking. 

Na een 

gezellige en 

modderige 

dag werd 

de dag 

afgesloten 

met een 

DisQ.  

Dit was een barbecue op het schoolplein en 

een gezellig dansje in de aula.  

Vrijdag was de laatste dag van de 

introductieweek. Dit was de dag dat eindelijk 

de Chromebooks werden uitgedeeld en de 

leerlingen de gegevens kregen om in te 

loggen. Na een vermoeiende, enerverende 

dag, waren de leerlingen klaar voor het echte 

werk!  

 

Introductiedag voor klas 2 
Aan het begin van dit schooljaar is er een 

introductiedag voor onze tweedejaars 

leerlingen georganiseerd. Wat is er nou leuker 

dan om de nieuwe klas op een leuke manier 

voor het eerst te ontmoeten. De klassen en de 

docenten verzamelden in het Prinsenbos. De 

leerlingen gingen met hun klas op pad en 

kwamen verschillende docenten (in koppels) 

tegen. Bij elk koppel werd er een leuke 

activiteit gedaan. Van levend bingo tot het 

water- en vuurspel, van een interessante quiz 

over de historie van ISW Irenestraat tot 

Minute-to-win-it! De leerlingen deden hun 

laatste activiteit bij het koppel dat hun coach 

wordt aankomend schooljaar, deze werden 

dus op een originele manier bekend gemaakt. 

Na deze activiteiten zijn we met z'n allen naar 

school gefietst om onder het genot van een 

lunch met als toetje ijs na te praten over de 

ochtend en vooruit te kijken naar komend 

schooljaar. Het 

was een leuke 

sfeer op het 

schoolplein. Aan 

de gezichten te 

zien was het een 

geslaagde 

introductiedag, een 

goed begin van het 

schooljaar! 

 



 

Bericht van onze 
Jeugdverpleegkundige  
Graag stel ik mij even aan u voor, mijn naam 

is Jolijn van den Ende 

Jeugdverpleegkundige bij 

de Jeugdgezondheidszorg 

Zuid-Holland West. 

Al vele jaren ben ik aan 

ISW Irenestraat verbonden. 

Velen van jullie kennen de JGZ van de 

gezondheidsonderzoeken in groep 7,  klas 1 

en 3. 

In samenwerking met de school, start ik per 1 

november 2021 een “spreekuur” voor alle 

jongeren op school. 

Dit spreekuur start omdat na de Corona 

periode onder andere naar voren is gekomen 

dat jongeren het lastig vinden om het school 

ritme weer op te pakken. 

De school meldt bijvoorbeeld leerlingen bij mij 

aan, die in beeld zijn vanwege frequent 

verzuim. 

Daarnaast kunnen alle jongeren ook zelf bij 

mij binnenlopen, met alle vragen die hen 

bezighouden. 

Denk bijvoorbeeld aan :  

 Leefstijl/puberteit 

 Zit je niet lekker in je vel, voel je je 

somber of eenzaam? 

 Seksualiteit, LHBTIQ+. 

 Sociaal media, gamen. 

 Genotmiddelen. 

Heeft u zelf vragen of zorgen over uw kind,  

dan kunt u mij altijd mailen. Ik neem dan 

contact met u op. 

In de even weken ben ik dinsdag van 10 uur 

tot 12 uur aanwezig op school. 

Jolijn van den Ende tel: 06-46956264 email: 

j.vandenende@jgzzhw.nl  

 

Week tegen het pesten 
De afgelopen week hebben de leerlingen van 

klas 1 t/m 3 een voorstelling gehad over 

mobiel gebruik in verband met de week tegen 

pesten. 

De voorstelling was interactief, wat 

resulteerde in 

een groep 

leerlingen die 

erg enthousiast 

meedeed met 

de voorstelling. 

Uit de gesprekken achteraf bleek het 

onderwerp bij de leerlingen te zijn binnen 

gekomen en willen zij in het vervolg 

voorzichtiger met hun social media omgaan. 

Al met al een geslaagde voorstelling! 
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