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Bericht van Eveline Kunst 
Beste ouders,  

Graag stel ik me voor aan u in deze 

nieuwsbrief.  

Mijn naam is 

Eveline Kunst 

en sinds begin 

oktober 

ondersteun ik 

Arjan Stoffels 

en de 

teamleiders 

Jack 

Kerkhoven en 

Christa Brabander in het MT.  

Ik ken ISW Irenestraat al langer, omdat ik in 

het afgelopen jaar met het MT van de ISW 

Irenestraat heb samengewerkt. Denk 

bijvoorbeeld aan het opstellen van plannen en 

aanvragen van subsidies. Ik heb de afgelopen 

30 jaar in het basis- en voortgezet onderwijs 

gewerkt in verschillende functies. Centraal in 

mijn werk staat de mensen: leerlingen, 

ouders, collega’s en alle betrokkenen bij de 

school. Zonder relatie geen prestatie! Ik ben 

enthousiast om een bijdrage te leveren aan 

goed onderwijs voor uw kinderen en doe dat 

graag met het betrokken en professionele 

team van ISW Irenestraat. Voor nu wens ik u 

met uw kinderen een hele fijne herfstvakantie 

toe.   

Met vriendelijke groet, 

Eveline Kunst  

 

Kamp klas 3 
Maandag 12 september was het dan eindelijk 

zo ver: klas 3 ging op kamp naar het 

pittoreske Stadtkyll in Duitsland.  

Na een paar uur rijden mochten de leerlingen 

dan eindelijk uitstappen.. Om de laatste 12 

kilometer naar het kamp te lopen!  

Zonder telefoon, maar wel met kaart en 

kompas. De wandeltochten van de groepjes 

verschilden tot een leuke wandeling door het 

bos tot een grote omweg.  

En als je er dan denkt dat je er bent, mag je 

nog je bagage de heuvel opsjouwen. Gelukkig 

konden we lekker in de zon lopen, die we de 

rest van de dagen niet veel meer hebben 

gezien.  Daarna werden gauw alle hutjes 

ingericht en kon er s avonds lekker worden 

gezeten bij het kampvuur en werd er een klein 

feestje gebouwd tijdens de silent disco.  

 

Dinsdag was het tijd voor expeditie ISW 

Irenestraat. In groepjes werden er allerlei 

uitdagingen gedaan: vuurtjes maken, een 

parcours afleggen, katapult bouwen en 

natuurlijk ook de beruchte eetproef. 's Avonds 

stond de beruchte spooktocht op het 



 

programma. We kunnen u wel vertellen dat 

het best wel donker is in de bossen...  

Donderdag stonden 'die Hochand spielen' op 

het programma. Hier werd er ook weer veel 

samengewerkt tijdens leuke spellen. (Al was 

de pizza tijdens de lunch voor velen toch wel 

het hoogtepunt van de dag) S Avonds sloten 

we het kamp af met een Oktoberfest. 

Donderdag werden alle hutjes weer 

opgeruimd en keerden we, met een 

tussenstop in Den Bosch, weer terug naar 

Poeldijk. We hebben het leuk gehad!  

Alle leerlingen hebben via magister een 

bericht gehad met een linkje naar de foto's.  

 

Nederlands 
Helaas heeft mevrouw Westhoff besloten per 

1 november onze school te verlaten. De 

lessen worden gelukkig overgenomen door 

collega’s. Klas 1A zal les krijgen van mevrouw 

Brabander en de lessen van klas 2C zullen 

worden overgenomen door mijnheer Helmich.  

 

Ouderavond klas 4 
Woensdag 2 november is er een 

voorlichtingsavond over het vervolgonderwijs.  

De doorstroming naar het MBO of de HAVO 

komen uitgebreid aan bod die avond. 

Aanvang 19.30 uur 

Aula Irenestraat  

 

Schoolexamen 1 
Afgelopen week hebben schoolexamen 1 

afgesloten. Het eerste stapje richting het 

eindexamen. Na de herfstvakantie volgt op 

maandag 7 november nog de herkansing van 

SE-1. 

Leerlingen die slecht gescoord hebben in 

deze periode worden na de herfstvakantie 

uitgenodigd voor extra ondersteuning.  

Dit zal plaatsvinden van 08.15 - 09.00 uur op 

verschillende dagen in de week in de 

mediatheek.  

 

Bezoek aan de Sint-
Bartholomeuskerk 
Afgelopen weken stond bij 

levensbeschouwelijke vorming het 

Christendom centraal.  

Voor elk geloof gaan we dit jaar proberen een 

bezoek te brengen aan een gebedshuis.  

Zo gingen we afgelopen week met klas 1 naar 

de Sint-Bartholomeuskerk in Poeldijk.  

Daar kregen we een mooie rondleiding van 

vrijwilligers en hebben sommige leerlingen 

zelfs een praatje kunnen maken met de 

pastoor van de kerk.  

 
Na de rondleiding langs schilderijen en 

gebrandschilderde ramen mochten de 

leerlingen de kerktoren in, daar werden de 

klokken geluid en konden de leerlingen 

genieten van een prachtig uitzicht over 

Poeldijk, daar zijn ongetwijfeld mooie foto's 

van gemaakt.  

 

Escaperoom rond cybercrime en 
sextortion 
Jongeren begeven zich veel online maar zijn 

zich vaak minder bewust van de gevaren die 

dat met zich meebrengt. Je kan worden 

gehackt, je bankrekening geplunderd of 

afgeperst met pikante foto's (sextortion). Met 

de escaperoom BL@CKMAIL wil de politie 

jongeren bewuster maken van de risico’s die 

ze online lopen en handreikingen bieden om 

slachtofferschap op het gebied van 

cybercrime en sextortion te voorkomen. 

Vrijdag 21 oktober a.s. staat de politie op 

school met deze escaperoom. In de 

escaperoom is het account van het fictieve 

personage Marije gehackt. Ze krijgt een 

bericht van een hacker die pikante foto’s van 

haar heeft bemachtigd. Als ze geen bitcoins 

betaalt aan de hacker, dreigt hij de foto’s 

online te zetten en te delen met Marije’s 

ouders en vrienden. 

Elk groepje van vier deelnemers krijgt 20 

minuten de tijd om te voorkomen dat de foto’s 

van Marije online komen. Hiervoor moeten ze 



 

codes bemachtigen bij vier opdrachten. Na 

het spel gaan ze in gesprek met een 

begeleider. Hierin wordt gesproken over 

digitale veiligheid, over schaamte en waar je 

terecht kunt als je toch slachtoffer bent 

geworden. 

Tijdens de mentorlessen zal aandacht worden 

besteed aan dit onderwerp. Helaas kunnen 

niet alle leerlingen deelnemen aan de 

escaperoom, maar zullen per klas een aantal 

leerlingen worden uitgenodigd. 

Daarnaast hebben wij deze week bezoek 

gehad van de (school)wijkagent. Deze 

meneer heeft in de klas uitleg gegeven over 

het delen van foto’s en regels m.b.t. (het 

scheden van) de privacy.  

Kerstgala 
Save the date: woensdagavond 21 december 

is er een kerstgala voor klas 1 t/m 4 in het 

Teejater in Naaldwijk. Meer informatie volgt 

later, maar schrijf het alvast in de agenda, 

want het belooft een mooi feest te worden!  

 

Oproep voor ouders voor de 
Medezeggenschapsraad 
Voor onze locatie zijn we op zoek naar ouders 

die toe willen treden tot de 

Medezeggenschapsraad van onze locatie. 

Voor verdere informatie verwijzen we u naar 

onderstaande link: 

https://irenestraat.isw.info/site/nl/onze-

school/locatieraad 

Mocht u interesse hebben dan kunt u een e-

mail sturen naar de voorzitter van de MR, de 

heer L. Schoordijk, shk@isw.info.  

 
De leerlingenraad 
Na de herfstvakantie worden er leerlingen 

gezocht die plaats willen nemen in de 

leerlingenraad. De leden van deze raad 

denken mee over zaken in de school, maar 

helpen ook bij het bedenken en organiseren 

van schoolactiviteiten. Leerlingen worden na 

de herfstvakantie hierover geïnformeerd en 

kunnen zich vervolgens middels een 

motivatiebrief aanmelden.  
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