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Orion College Zuidoost,         
augustus  2020               
                     
Beste ouders/ verzorgers 
 
Start schooljaar 2020 -2021 
Het nieuwe schooljaar is alweer begonnen, fijn om alle leerlingen na de zomervakantie te zien!  
We hebben samen met het team voor een goede voorbereiding gezorgd. Naast het lesaanbod hebben we 
ook het corona protocol aangepast aan de regels van de overheid. De leerlingen in het voortgezet onderwijs 
hoeven vanaf 1 juli geen anderhalve meter afstand meer tot elkaar te houden. De anderhalve meter blijft wel 
gelden voor de afstand tussen leerling en onderwijspersoneel en onderwijspersoneel onderling. Daarnaast 
blijven uiteraard RIVM regels van kracht. U kunt hierbij denken aan het regelmatig wassen van de handen, 
tafels schoonmaken enzovoort. De regels en afspraken zijn deze week met de leerlingen besproken. 
 
Nieuwe collega's 
We heten de volgende collega's van harte welkom: 
Revinio Morsen is meester van groep 1A 
Angelien Sital is onderwijsondersteuner en begeleid de leerlingen tijdens de interne stages en in de klassen. 
Tamara Greveling is leerkracht van groep 3C 
Stephanie Georgiou is leerkracht van groep 3C 
De nieuwe collega's stellen zich in een volgende memo voor aan de ouders/verzorgers. 
 
 
Zomerschool Orion College Zuidoost was een Succes! 
De leerlingen die aan de zomerschool  hebben deelgenomen mochten  op de eerste schooldag, namens 

Stichting Tamino, een boekje in ontvangst nemen. In het boekje staan leuke foto's van de activiteiten, 

teksten van de liedjes die de leerlingen hebben gemaakt en nog veel meer. De leerlingen hebben 

deelgenomen aan een programma van JDK en Stichting Tamino. 

 
 

 

 

Specialistische jeugdhulp in speciaal onderwijs (SJSO) 
De jeugdhulpverleners van het SJSO zijn als vaste medewerkers op de school aanwezig gedurende de hele 
week. Orion College Zuidoost werkt dit schooljaar samen met Spirit en Cordaan. De medewerkers van Spirit 
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zijn Randell en Damian. Zij werken laagdrempelig en zijn altijd dichtbij en zichtbaar aanwezig voor leerlingen 
en ouders. Ze helpen de leerlingen voornamelijk op het gebied van gedrag en doen dit in samenwerking met 
de ouders. Er is altijd  toestemming van ouders nodig. Het kan voorkomen dat een SJSO-er met uw kind in 
gesprek gaat, als er een situatie op school zich voordoet. Indien u bezwaar heeft kunt u dit aangeven bij de 
zorgcoördinator van OCZO. 
 

Vakanties en vrije dagen 2020 - 2021 
 

Orion College Zuidoost   
Start schooljaar 

maandag 17 augustus 2020 

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 

Koningsdag 

27 april 2021 

Pasen 

maandag 5 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 11 september 2020 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 

vrijdag 23 april 2021 studiemiddag 

maandag 17 mei 2021 studiemiddag 

 

Algemene ouderavond 

Dinsdag 01 september 
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Ouderbijeenkomst 
Gedurende het schooljaar zal er een of meerdere ouder themabijeenkomsten georganiseerd worden. U wordt hierover 

in de Nieuwsbrief geïnformeerd.  
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Met vriendelijke groet, Lilian Reding 

Telefoonnummer: 0640032116 

 

 

 


