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Nieuwsbrief  
Altra college Zuidoost  
Amsterdam, 10 februari 2022 

MBO proefexamens  
Volgende week maandag 14 t/m woensdag 16 februari 2022 van 10:00 tot 12:30 uur 
staan de proef examens voor de MBO klassen gepland. Dit is een belangrijk 
moment voor uw zoon/dochter.  

 Uw zoon/dochter wordt 15 minuten voor aanvang van het examen verwacht. 
 Telefoons moeten bij binnenkomst ingeleverd worden. 
 De toets is zwaar en groot, dus wanneer uw zoon/dochter klaar is met het 

examen, mag hij/zij naar huis. 
 Daarbij is het belangrijk dat uw zoon dochter goed ontbeten heeft, zodat 

hij/zij genoeg energie heeft om het examen te halen. 

Onderbouw ouder/ rapport gesprekken 
Volgende week krijgen de leerlingen hun eerste rapport van dit schooljaar. Dit 
rapport wordt tijdens een gesprek bij ons op school met u besproken. Hiervoor krijgt 
u een uitnodiging van de mentor. De mentor vertelt over het gedrag van uw kind, 
over de werkhouding, over de sociaal-emotionele ontwikkeling en natuurlijk over de 
resultaten. Natuurlijk kunt u zelf vragen stellen of belangrijke dingen vertellen.  

Themaweek: Carnaval 
Na een lange periode van maatregelen hebben wij en de 
kinderen behoefte aan een feestelijk thema; Carnaval. Wij 
gaan dit thema behandelen van maandag 28 februari t/m 
vrijdag 4 maart 2022 tijdens de lessen in de vorm van sport 
en spel. Ook zullen de leerlingen creatief bezig zijn rondom 
dit thema.  
 
 

 
 



Altra college Zuidoost  
10 februari 2022 

  pagina 2 van 2 

 Muziek Workshop  
Met ingang van maandag 28 februari 2022 starten wij 
een muziek workshop die elke week op de maandag 
en woensdag wordt gehouden voor alle leerlingen.  
Muzieklessen zijn niet alleen maar leuk.  
Het stimuleert de creativiteit van kinderen, waardoor 
ze beter gaan presteren op allerlei vlakken. 
De motorische ontwikkeling, discipline en het 
doorzettingsvermogen worden bevordert door het 
leren maken van muziek. Ook op sociaal vlak helpt 

het de kinderen rekening met elkaar te houden. Samen muziek maken geeft veel 
plezier en schept een band. 

Voorjaarsvakantie 
De voorjaarsvakantie start op maandag 21 t/m vrijdag 25 februari 2022 de leerlingen 
zijn dan vrij. Alvast een fijne vakantie! 

Gezocht MR lid!  
Momenteel is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats voor één 
nieuw lid. De MR is op zoek naar de gemotiveerde ouder/verzorger die zich 
beschikbaar wil stellen voor deze vacature. De MR praat mee over allerlei 
onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen 
verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de 
arbeidsomstandigheden. Als u interesse hebt laat dit de mentor van uw zoon/ 
dochter weten. 

Op tijd kom actie   
De leerplicht ambtenaar komt 1x per maand in het komend schooljaar langs om de 
leerlingen persoonlijk aan te spreken die te laat komen. Ook zullen de leerlingen die 
te vaak laat komen uit de klas gehaald worden voor een persoonlijk gesprek. Dit 
schooljaar zal de ‘op tijd kom’ actie regelmatig worden herhaalt, om de leerlingen 
bewust te maken. 
 
 
 


