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Nieuwsbrief  
Altra college Zuidoost  
Amsterdam, 13 oktober 2022 

Politie 100% controle  

Maandag 3 oktober hadden wij een pilot 100% controle in 
samenwerking met de politie en gemeente bij ons op 
school. Dit is positief verlopen, de leerlingen hebben goed 
meegewerkt en er zijn geen verboden voorwerpen 
gevonden. 
 
 

Inspiratieweek Amsterdam  
In de week van 24 oktober hebben wij weer een 
inspiratieweek.  
Wij hebben voor de thema Amsterdam gekozen. 
Tijdens de lessen gaan wij aandacht besteden aan het 
heden en verleden van deze prachtige hoofdstad. Ook 
staat er een leuke activiteit buiten school gepland voor 

alle leerlingen:  
 
Dinsdag 25 oktober 2022 → schoolreisje Amsterdam Museum  
Let op 8:45 uur aanwezig op school! 14:15 uur weer terug op school 
Neem een rugtas mee. 

Ajax Challenge 

Een aantal leerlingen hebben de afgelopen weken 
meegedaan met De Ajax Challenge. Een programma dat 
staat voor inclusie en kansengelijkheid in Amsterdam. 
Woensdag 9 november staat de laatste dag gepland 
voor onze leerlingen. Aan het eind van het programma 
reikt Ajax certificaten uit aan alle deelnemers, en op 
basis van aanwezigheid, inzet en op tijd komen een 
beloning. 
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Informatie Middag   

Na de herfstvakantie organiseren wij een informatie middag bij ons op 
school. Er wordt informatie gedeeld over; examens, stage en jaarplanning 
van uw zoon/dochter. Alle ouders/verzorgers worden na de herfstvakantie 
door de mentor gebeld voor een uitnodiging. 
 

Uitbreiding samenwerking Bindelmeer College 

Na de herfstvakantie gaan onze kader leerlingen vijf 
dagen per week naar het Bindelmeer College onder 
begeleiding van onze Altra mentoren. Zo worden de 
leerlingen goed klaar gestoomd voor de landelijke 
examens. De ouders van deze leerlingen ontvangen 

apart een brief met de aangepaste rooster. 

Herfstvakantie 

Na een week toetsen en proefexamens start een 
welverdiende herfstvakantie; 17 t/m 21 oktober 2022.  
Wij verwachten iedereen maandag 24 oktober 2022 om 
8:45 uur weer fris en fruitig op school. 
 
Fijne vakantie! 

 
 
 


