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OPDC-NIEUWSBRIEF nummer 3, december 2022 

 

Beste ouders/ verzorgers van onze leerlingen, 

 

In deze nieuwsbrief leest u de volgende onderwerpen:  

1. Personeel 

2. Rapportgesprekken 

3. Winterfeest, Sinterklaas en afsluiting van 2022 

4. Overstappen leerjaar 2 

5. Jaarplanning tot aan de voorjaarsvakantie  

 

Algemene informatie 

We gaan alweer richting de laatste maand van het jaar. De eerstejaars leerlingen zijn op 

dinsdag 15 november op excursie geweest naar openlucht museum Archeon. Dit was een 

geslaagde, zonnige dag, waarin ze op een speelse manier kennis gemaakt hebben met 

drie tijdvakken uit onze geschiedenis. De excursie was een initiatief van het leergebied 

Mens en Maatschappij en is voor herhaling vatbaar! 

De week van 28 november t/m 2 december is de laatste week van de eerste periode van 

het schooljaar. Donderdag 8 december is de oudermiddag en –avond n.a.v. het eerste 

rapport. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de mentor(en).   

 

1. Personeel 

Amos St-jago heeft een andere baan geaccepteerd. Hij is tot aan de kerstvakantie mentor 

van klas 1A en sportdocent.  Sietske Jongerius is ook mentor van klas 1A. Na de 

kerstvakantie neemt zij het mentoraat volledig over.  

Het is ons niet gelukt om een vervanger voor Amos te vinden. Dit betekent dat we het 

rooster aanpassen per 09-01-2023. Alle klassen krijgen dan 2 uur sport, i.p.v 4 uur.  

Susanne Vos, mentor van klas 1B en in opleiding tot docent biologie maakt in januari 2023 

een studiereis van twee weken naar Costa Rica. Haar lessen vervallen en Youri Kleuver 

zal in die periode alleen het mentoraat op zich nemen. 

 

2. Rapportgesprekken 

Op donderdag 8 december voeren wij samen met de leerlingen het rapportgesprek. U 

ontvangt hiervoor een uitnodiging van de mentor. Tijdens dit gesprek zal de voortgang van 

uw kind worden besproken. Daarnaast houden de leerlingen een presentatie waarin zij 

vertellen aan welke doelen zijn hebben gewerkt afgelopen periode en hoe dit is gegaan. 

Ook zullen zijn terugblikken op hun stages en vooruit kijken naar de doelen voor de 

komende periode.  
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3. Winterfeest, Sinterklaas en afsluiting van 2022 

Op maandag 5 december, tijdens het laatste lesuur, hebben de klassen in het 
mentorlokaal een Sinterklaasviering. De mentor zorgt samen met de leerlingen voor een 
leuke invulling van het uur. School zorgt hierbij voor iets lekkers te eten en te drinken.   
Op donderdag 15 december krijgen alle leerlingen een alternatief programma vanuit ‘Dans 
in School’. ’s Avonds is er een ‘winterfeest’ van 19.00 tot 21.00 uur. Tijdens dit feest zijn er 
diverse activiteiten: leerlingen kunnen spelletjes doen, er kan een film worden gekeken en 
er is een lokaal waar kan worden gedanst. Zo is er voor alle leerlingen een activiteit die ze 
leuk vinden. Een brief hiervoor volgt nog.  
Donderdag 22 december hebben de leerlingen les tot 12.15 uur in verband met de 
kerstafsluiting van het docententeam. Op vrijdag 23 december hebben de leerlingen ook 
les tot 12.15 uur. Tijdens het laatste lesuur zal de mentor nog een eigen invulling geven 
aan de afsluiting van 2022.  
 

3.  Overstappen leerjaar 2 

Bijna alle leerlingen van leerjaar 2 zijn besproken met de VO-scholen. 

Op 19 januari vanaf 13.00 uur wordt u en uw kind uitgenodigd om te bespreken of uw kind 

mee kan lopen (symbiose) op de VO-school. U ontvangt een uitnodiging van de mentor 

voor dit gesprek.  

Op donderdagavond 26 januari is van 19.00-20.00 uur een informatieavond voor ouders 
en leerlingen over het meelopen op de VO-school. We bespreken hoe de leerlingen zich 
kunnen voorbereiden en welke spullen mee moeten naar het VO. Ook wordt besproken 
hoe u uw kind kunt ondersteunen tijdens deze weken. Op deze avond wordt ook informatie 
gegeven over het Almere On Stagetraject. 
 

4. Jaarplanning tot de voorjaarsvakantie 

 

Datum  Activiteit 

05-12-2022 Sinterklaasviering tijdens het 6e uur in de mentorklas 

08-12-2022 Rapportgesprekken periode 1 

15-12-2022 Dans in School en Winterfeest van 19.00-21.00 uur 

22-12-2022 Les tot 12.15 uur 

23-12-2022 Afsluiting van 2022 tijdens het laatste lesuur, les tot 12.15 uur 

24-12-2022 t/m  

08-01-2023 

Kerstvakantie 

19-01-2023 Overstapadviesgesprekken leerjaar 2, vanaf 13.00 uur 

26-01-2023 Informatie-avond voor ouders en leerlingen leerjaar 2 over 

meelopen op het VO en Almere On Stage.  

25-02 t/m  

05-03-2023 

Voorjaarsvakantie 

 

We wensen u en uw dierbaren gezellige feestdagen en een mooie start van 2023 toe! 

namens het team van OPDC-Almere, 

Carine Slots, directeur 


