Orion College Zuidoost,
oktober 2020

Beste ouders/ verzorgers,

De eerste schoolweken zitten er alweer op en het is vakantie. We hebben tot nu toe gelukkig geen corona
besmettingen in de school gehad. We zullen ook na de vakantie alert blijven en ons blijven houden aan de
RIVM regels.
Daarnaast zijn we bezig geweest met een aantal ontwikkelingen binnen de school. Hieronder vindt u een
aantal belangrijke punten op een rijtje:
Gezonde school
In de kantine wordt er gezorgd voor gezond eten en drinken. Daarnaast staan er altijd water, fruit en andere
gezonde hapjes voor de leerlingen klaar. Vrijdag mag er gesnackt worden. U krijgt dit schooljaar nog meer
hierover te horen. Gezonde leerlingen presteren beter!
ICT
Het ICT onderwijs is één van de belangrijkste speerpunten voor dit schooljaar. Wat gaat dit schooljaar
anders? De leerlingen krijgen nu les van meester Frank in de klas. De leerkracht is ook in de klas aanwezig.
De ICT lessen worden tijdens andere lessen opnieuw aangeboden. De leerlingen kunnen nu inloggen op
hun chromebook. Ze kunnen daarnaast ook een email openen of versturen en werken aan de opdrachten
die de leerkracht voor hun heeft klaargezet.
Social Schools
48% van de ouders/verzorgers van Orion College Zuidoost hebben de app geïnstalleerd. We zijn deze week
gestart met het versturen van brieven. Deze nieuwsbrief wordt ook via social schools verspreid. Aan de
ouders die deze app nog niet geïnstalleerd hebben wil ik vragen om dit alsnog te doen. Via de app ontvangt
u de brieven en andere belangrijke informatie. We willen heel graag op deze manier veel ouders bereiken.
ClassDojo
ClassDojo is een online beloningssysteem. Classdojo wordt nu in alle groepen ingezet. ClassDojo helpt
leerlingen en leerkrachten snel en eenvoudig bij het verbeteren van het gedrag in hun klas.
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Bijdrage van twee leerlingen uit groep 2A
De leerlingen uit groep 2A
Wij zijn woensdag met de klas naar het centrum van Amsterdam geweest. We hebben daar het NH City
Hotel in de Spuistraat bezocht. In het hotel kregen we een rondleiding en we konden ook vragen stellen.
We kregen een rondleiding om te kijken of we het in de toekomst leuk vinden om ook in een hotel te gaan
werken. Daarna mochten we een dessert maken in het bekende restaurant De Vijf Vliegen. Het is een
leuke ochtend geweest.

Het is een leuke leerzame ochtend geweest.
Groetjes van Suraisha en Ade
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SJSO-ers stellen zich voor
Mijn naam is Damien Heil (27). Ik ben opgegroeid in Almere en woon daar nog steeds samen met mijn
vriendin. In mijn vrije tijd ga ik naar de sportschool en doe ik aan voetbal. Naast sporten vind ik muziek erg
belangrijk.
Vanaf de zomervakantie ben ik werkzaam op Orion College Zuidoost als jeugdmaatschappelijk werker. Ik
begeleid leerlingen in en rond de klas, op stage en kan ook bij gezinnen thuis komen. Ik heb de leerlingen al
leren kennen en kijk er naar uit om u als ouders te mogen ontmoeten! Wilt u meer weten over mij of mijn
werk sta ik altijd open voor een praatje.

Mijn naam is Canisha Burger ik ben 26 jaar oud en wonend in Amsterdam-West.
In mijn vrije tijd ben ik vooral te vinden bij vrienden en familie of in Rotterdam bij mijn vriend. Dansen en
yoga zijn mijn uitlaatklep en mediteren doe ik graag op dagelijkse basis.
Sinds September 2020 ben ik SJSO-er op het Orion college Zuidoost. Ik vind het heel leuk om met de
kinderen op het Orion college te mogen werken en hen passende begeleiding te bieden.
Ik vind het belangrijk dat de leerlingen zich zo veilig en prettig mogelijk voelen. Zij kunnen mij ook altijd
vinden om een praatje te maken, een activiteit te doen of voor vragen. Dit geldt uiteraard ook voor de
ouders! Ik kijk er naar uit om u als ouder te mogen ontmoeten! Hopelijk tot ziens op het Orion College.
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Het Jeugdfonds en Jongerencultuurfonds
Is er thuis te weinig geld om je kind te laten sporten? Of aan een culturele activiteit mee te laten doen? Het
Jeugdfonds Sport Amsterdam en Jongerencultuurfonds helpen! Zij betalen de contributie of lesgeld. Zo
kunnen ook kinderen uit gezinnen waar weinig geld is, lid worden van een sportclub, hun diploma halen,
muziek maken, dansen of een andere creatieve activiteit doen.
Hoe werkt het?
Een aanvraag kan worden gedaan door een intermediair. Dat is een ouder- en kindadviseur, een
(gym)docent, maatschappelijk werker, jeugdzorg medewerker. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind
in aanmerking komt. Dit is het geval wanneer je kind in het bezit is van een stadspas, maar ook wanneer er
schulden zijn, een verblijfsstatus ontbreekt of er andere redenen zijn waardoor er geen geld is voor sport en
cultuur. Dit geldt ook voor ouders die geldzorgen hebben door de coronacrisis. Wil je een aanvraag
indienen? Neem contact op met de intermediair van de school.
Ook bestaat de mogelijkheid om als ouder zelf aanvragen doen voor sport of cultuur. Dit kan via
www.stichtingsina.nl of via www.jcfa.nl.
Je dient zelf je kind aan te melden bij de aanbieder, dat doen de fondsen niet. Volg eventueel een proefles
om zeker te weten dat je kind bij de gekozen aanbieder wil starten.
Na een goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks aan de aanbieder betaald.
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Vakanties en vrije dagen 2020 - 2021

Orion College Zuidoost
Herfstvakantie
maandag 12 oktober 2020 t/m vrijdag 16 oktober 2020
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
maandag 23 november 2020 studiedag
vrijdag 29 januari 2021 studiemiddag
maandag 08 februari 2021 studiedag
woensdag 24 maart 2021 studiedag
vrijdag 16 april 2021 studiemiddag
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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.
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Blijf vooral veilig en zorg goed voor jezelf!

Een heel fijne herfstvakantie toegewenst

Met vriendelijke groet, Lilian Reding
Telefoonnummer: 0640032116
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