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9B01 

Nieuwsbrief  
Altra college Zuidoost  
Amsterdam, 7 april 2022 

Toetsweek onderbouw 
In de week van 18 april 2022 hebben de onderbouw leerlingen een toetsweek. 
Ouders/verzorgers ontvangen het rooster van de desbetreffende mentor. 

Tijdelijke roosterwijzigingen bovenbouw   
Omdat er geen gym lessen zijn in april zijn er tijdelijk tot de meivakantie roosterwijzigingen 
voor de bovenbouw klassen: 
 

• Klas 4A mentor Suetlana woensdag 12:20 uur uit 
• Klas 4B mentor Pearl woensdag 12:20 uur uit  
• Klas 5 mentor Mildred maandag 12:20 uur uit  

Leerlingen vrij  
 

Studiemiddag Maandag 11 april eerder uit om 12:20 uur 
Goede vrijdag  vrijdag 15 april 2022 
Pasen  maandag 18 april 2022  
Meivakantie maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022  
Hemelvaart  donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022 

 

Nieuwe gym docent + uitstapje 
Wij gaan woensdag 20 april afscheid nemen van onze gym docent Peter 
Hoyer. Er staat een sportieve activiteit gepland met de leerlingen buiten  
de deur van 12:00 tot 12:30 uur.  
 
Guillermo Blokland gaat na de meivakantie Peter vervangen. Een ervaren 
top sporter opgegroeid in Amsterdam Zuidoost zal de leerlingen  
begeleiden met sport en spel. Wij wensen hem heel veel werk plezier bij 
Altra! 
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Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO) 
OCO informeert, adviseert en verbindt Amsterdamse ouders. 
Ouders, leerlingen en MBO-studenten kunnen voor alle vragen over onderwijs in Amsterdam 
terecht bij de helpdesk van OCO helpdesk: telnr 020 330 63 20 www.onderwijsconsument.nl 
 
OCO heeft ook inloopspreekuren in openbare bibliotheken van Amsterdam:  

• OBA Osdorp  dinsdag tussen 15.00 en 17.00 uur 
• OBA Banne  woensdag tussen 15.00 en 17.00 uur 
• OBA Bijlmerplein donderdag tussen 15.00 en 17.00 uur 

 

Buurtorganisatie viert 1104 dag 
 

Wij geven op maandag 11 april 2022 vanaf 16:00 uur een rondleiding 
aan de buurt bewoners en ondersteuners. Graag nodigen we u ook uit 
om samen 1104 dag te vieren. 
 

Uitnodiging Ouder informatiemiddag 
Bureau HALT komt zich voorstellen aan alle ouders/ verzorgers op 
dinsdag 12 april 2022 om 15:45 uur. Wij behandelen de volgende 
vragen; wat is HALT? Hoe is de samenwerking tussen HALT, 
leerplicht en het Altra College. Ook is er ruimte voor vragen onder 
het genot van een hapje & drankje. U bent van harte welkom! 

Geslaagd! 
George en Diego zijn geslaagd voor hun MBO 2 examen en hebben hun diploma op zak. 
Ook Milou is geslaagd voor zijn MBO 1 examen. Wij zijn enorm trots op onze leerlingen! 
Gefeliciteerd!  
 
 
 


