
 
 

 
 

 

 
Nieuwsbrief voor ouders 

Wekelijkse update   
nr. 12  05-02-2021  

Voorwoord 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Op dit moment zijn er weinig veranderingen te melden voor de weken tot aan de 

voorjaarsvakantie. Zoals u wellicht heeft gehoord blijft de situatie voor het voortgezet 

onderwijs zoals het de afgelopen week ook was. Wij hopen natuurlijk dat er na de 

voorjaarsvakantie een verruiming komt. Zodra wij meer hierover horen, zullen wij u hierover 

informeren.  

Herkansingen  

De herkansingen voor onze vierde klassen worden iets opgeschoven. Volgende week 

ontvangt u van ons de informatie over hoe dit er precies uit gaat zien. Ze beginnen in ieder 

geval niet op 3 maart. 

Weersomstandigheden 

De aankomende week belooft het KNMI nogal bijzondere weersomstandigheden. Wij hebben 

de leerlingen gevraagd die vandaag op school zijn om, uit voorzorg, de boeken mee naar 

huis te nemen. Zondag bepalen wij de koers voor aanstaande maandag. Houdt u dus de 

mail in de gaten. Als u niets van ons hoort worden de leerlingen volgens rooster verwacht.   

Wij wensen u allen een fijn weekend en hopelijk veel sneeuwpret zondag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 
 
Reminder: Portretrecht SOMtoday 

 
Sinds de invoering van de AVG-wet moeten wij toestemming vragen voor het maken en 
gebruiken van beeldmateriaal. Om vanaf nu niet bij iedere activiteit apart, toestemming te 
hoeven vragen, verzoeken wij u om hiervoor digitaal toestemming te geven. U kunt dit 
eenvoudig doen via SOMtoday.  
Vele ouder(s)/verzorger(s) hebben in de afgelopen maanden al toestemming gegeven, 
waarvoor dank. Het is echter nog bij andere leerlingen onduidelijk of u als ouder/verzorger 
wel of geen toestemming geeft. Graag attenderen wij u erop om dat alsnog te doen. 
 
U logt in bij SOMtoday. 
Via de site van het Etty Hillesum Lyceum (https://ettyhillesumlyceum.nl) klikt u op het slotje  
(rechts naast het vergrootglas) Daarna klikt u op SOMtoday. Hier kunt u inloggen. 
Voer eerst de naam van de school in: Etty Hillesum Lyceum, en druk op volgende. 
Uw gebruikersnaam is uw emailadres en mocht u uw wachtwoord vergeten zijn, dan kunt u 
een nieuw wachtwoord aanvragen via SOMtoday. 
 
U klikt op het poppetje, naast uw naam, in de blauwe balk. Hier ziet u uw profiel en nu kunt u 
onderaan bij portretrecht aangeven waar u wel of geen toestemming voor geeft. Klik 
vervolgens op wijzigingen opslaan. U hoeft dit slechts eenmaal gedurende de 
schoolloopbaan, binnen Etty Hillesum Lyceum, voor uw zoon/dochter in te voeren. U kunt dit 
op ieder moment wijzigen.  
 
Leerlingen die 16 jaar of ouder zijn, dienen zelf in SOMtoday toestemming te geven. 
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Coronacijfers 

Wij informeren u 1 keer in de week over de Corona besmettingen, quarantaines en ziekte bij 

onze leerlingen en collega’s. Dit doen wij in overleg met de GGD. Het advies van de GGD is 

dat leerlingen uit het VO onderling altijd tot de ‘overige contacten’ worden gerekend en dus 

gewoon naar school mogen. Wel blijven wij u vragen om waakzaam te zijn op klachten. Bij 

klachten blijft het advies: laat uw kind thuis en laat uw kind testen.  

De cijfers zijn niet altijd compleet. Dit heeft te maken 

met de geldende AVG wet. U als ouder(s)/verzorger(s) 

hoeft niet aan te geven of uw kind Corona of Corona-

gerelateerde klachten heeft.  

Momenteel hebben wij geen medewerkers die besmet 

zijn met Corona. We hebben 1 medewerker in 

quarantaine thuis en 1 medewerker met Corona gerelateerde klachten zit thuis en wacht op 

de test of de testuitslag.  

Op dit moment is zijn er geen leerlingen bij ons bekend die Corona hebben.  Geen leerlingen 

zitten in quarantaine. Daarnaast zijn er 26 leerlingen ziek. Dit kunnen ook andere klachten 

zijn dan Corona gerelateerde klachten. 

 

Vragen? 

Heeft u vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief neemt u dan contact op met de mentor 

van uw zoon/dochter. 

 


