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Nieuwsbrief  
Altra college Zuidoost  
Amsterdam, 23 juni 2022 

Inspiratieweek Keti Koti 
Keti Koti, wat zich laat vertalen als ‘het breken 
van de ketens’, vindt z’n oorsprong in de 
Nederlandse Antillen en Suriname. Tijdens 
deze feestdag die elk jaar op 1 juli wordt 
gevierd, wordt de afschaffing van de 
Nederlandse slavernij in de Antillen en 
Suriname gevierd; dit gebeurde op 1 juli 1863.  
 
Wij gaan in de week van 27 juni hier aandacht 
aan besteden tijdens de lessen en er staan ook 
leuke activiteiten buiten school gepland: 

 
 Woensdag 29 juni  schoolreisje Tropenmuseum  

Let op 8:30 uur aanwezig op school! 14:00 uur weer terug op school 
 

 Vrijdag 1 juli           Bigi Spikri optocht 
Let op 9:30 uur aanwezig op school! 13:00 uur weer terug op school. 
 

 Maandag 4 & dinsdag 5 juli uitje + sport & spel met eigen docent (alleen 
onderbouw) 

Onderbouw: Eind rapport gesprek  
In de komende weken wordt u gebeld door de mentor voor een afspraak om 
het eind rapport van uw zoon/dochter te bespreken hier op school. 

Bovenbouw: Geslaagd!! 
Vanaf 30 juni worden alle leerlingen die examen 
hebben afgenomen gebeld, zij krijgen te horen of 
ze geslaagd zijn voor hun MBO diploma. 
 
De geslaagden komen op dinsdag middag 5 juli 
met ouders/verzorgers naar de diploma uitreiking. 
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Altra Bedrijfshulpverleners 
Onze collega’s hebben op maandag 20 juli een BHV opfris cursus gehad. 
Een BHV’er is verantwoordelijk voor de veiligheid op school als er een 
incident of noodgeval voordoet. 

Voetbaltafel  
Wij hebben een prachtige voetbaltafel 
gedoneerd gekregen van Vaillant. Bedankt 
Vaillant!! 
 
 

 

 

 

 

Zomerbarbecue  
Wij willen graag dit schooljaar met u afsluiten en de 
zomervakantie feestelijk inluiden, dit samen met de 
leerlingen, ouders/verzorgers en de Altra medewerkers en 
relaties.  
 
Komt u ook op woensdag 6 juli 2022 om 15:30 uur? Graag 
aanmelden via de mentor van uw zoon/dochter. 
 

Zomervakantie  
De zomervakantie start op donderdag 7 juli 2022.  
Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie toe en hopen onze leerlingen 
na de vakantie weer gezond en wel terug te zien op maandag 29 augustus 
2022 om 8:45 uur.  
 
 


