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Orion College Zuidoost,         
december 2020               
 
 
                     
Beste ouders/ verzorgers, 
 
We waren  in de week van 8 tot en 20 november  genoodzaakt thuisonderwijs te bieden. De leerlingen 
hebben allemaal een chromebook en of werkbladen meegekregen en hadden via google meet contact met 
hun leerkrachten/vakdocent. 
Omdat we benieuwd zijn naar de ervaringen van u en uw kind hebben we besloten om een enquête uit te 
zetten. Ik wil aan u vragen om deze enquête in te vullen. Met de input die we van u krijgen kunnen we het 
digitaal onderwijs verder ontwikkelen. U kunt deze enquête invullen via deze link.  
Alvast bedankt! 
 
Vertrek Claudy Belgrave 
Per 1 januari nemen we afscheid van Claudy Belgrave, zorgcoördinator. We wensen haar veel succes toe 
met het vinden van een nieuwe baan. De leerlingen krijgen de komende week tijd om een mooie herinnering 
te maken voor het afscheid van juf Claudy.  
 
Schoolontbijt: gevarieerd en gezond! 

Op 3 november hebben we samen met alle leerlingen ontbeten in de klas.  

Kinderen konden kiezen uit volkorenbrood, -bolletjes en -krentenbollen, volkoren crackers, halvarine, 30+ 

kaas, appelstroop, Fruitspread, 100% pindakaas, yoghurt, muesli, melk, thee, groente en fruit. Het 

gevarieerde  pakket was samengesteld volgens de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. 

 

Schoolfruit 

Ook dit schooljaar hebben we ons opgegeven voor Schoolfruit. De leerlingen krijgen elke dag fruit van 

school. Gezond eten en drinken vinden we heel belangrijk! U hoeft dus geen fruit en groente aan uw kind 

mee te geven. 

 

Kerstviering 

We zijn druk bezig met de voorbereiding van de kerstviering. U ontvangt binnenkort meer info hierover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1iiWpJUSNHQ1OP4shQdmZ9_9sSMn2FqUgFlB58aJZHlg/edit?gxids=7628
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Stagiaires orthopedagogen stellen zich voor 

 

Mijn naam is Lin Rezelman en ik ben 23 jaar. Ik woon in Amsterdam-

West samen met mijn vriend en hondje Popo. Ik hou erg van 

gezelligheid dus in mijn vrije tijd spreek ik graag af met mijn vrienden en 

vriendinnen. Bovendien ben ik dol op shoppen, in het weekend werk ik 

daarom ook bij Scotch & Soda in de 9 straatjes. Vanaf de start van dit 

schooljaar ben ik 3 dagen per week aanwezig op het Orion College 

Zuidoost als orthopedagoog in opleiding. Ik kom elke dag met veel 

plezier naar het Orion College en ik werk graag met de leerlingen. Ik kijk 

er naar uit om u als ouder te mogen ontmoeten. Hopelijk tot snel op het 

Orion College!  

 

 
 

 

 

Mijn naam is Michelle van Bommel. Ik ben 25 jaar en woon in Utrecht. Naast 

mijn stage bij het Orion College Zuidoost werk ik met jongeren op een 

woongroep, ben ik veel met vrienden en familie en ben ik ook regelmatig in de 

sportschool te vinden. 

Sinds augustus loop ik voor de laatste fase van mijn studie stage bij Orion 

College Zuidoost als orthopedagoog. Dit doe ik op maandag, dinsdag en 

donderdag. Ik houd mij onder andere bezig met dagelijkse begeleiding van 

leerlingen, onderzoek, het zorgbeleid, overleggen over de leerlingen en zorg, 

advies, individuele trainingen en groepstrainingen. 

 

Afgelopen tijd heb ik de leerlingen goed kunnen leren kennen. Ik geniet van het werken met de leerlingen op 

Orion College Zuidoost en ben dan ook blij om komend jaar een bijdrage te mogen leveren aan de 

ontwikkeling van deze leerlingen. Ik kijk uit naar wat komend jaar allemaal gaat brengen en kijk er ook naar 

uit om naast de leerlingen, jullie te ontmoeten. Hopelijk tot ziens! 
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Vakanties en vrije dagen 2020 - 2021 
 

Orion College Zuidoost   

Kerstvakantie 

maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 

maandag 22 februari 2021 t/m vrijdag 26 februari 2021 

Meivakantie 

maandag 26 april 2021  t/m vrijdag 7 mei 2021 

Pasen 

maandag 5 april 2021 

Koningsdag 

27 april 2021 

Hemelvaart 

donderdag 13 mei 2021 t/m vrijdag 14 mei 2021 

Junivakantie 

dinsdag 15 juni 2021 t/m vrijdag 18 juni 2021 

Zomervakantie 

vrijdag 9  juli t/m 22 augustus 2021 

 

Studiedag/Studiemiddag 

 
vrijdag 29 januari 2021 studiemiddag 

maandag 08 februari 2021 studiedag 

woensdag 24 maart 2021 studiedag 

vrijdag 16 april 2021 studiemiddag 

vrijdag 23 april 2021 studiemiddag 

maandag 17 mei 2021 studiemiddag 

 

Ouderbijeenkomst 
Gedurende het schooljaar zal er een of meerdere ouder themabijeenkomsten georganiseerd worden. U wordt hierover 

in de Nieuwsbrief geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, Lilian Reding  
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