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Nieuwsbrief  
Altra college Zuidoost  
Amsterdam, 9 december 2021 

SOMtoday app 
Om te volgen hoe uw kind het doet op school kunt u inloggen in SOMtoday, ons 
leerling informatiesysteem. In de week van 20 december 2021 ontvangt u vanuit 
SOMtoday een mail met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Met dit 
persoonlijke account kunt u alle gegevens inzien die uw kind ook kan inzien, zoals 
huiswerk, roosters, cijfers, absentie en algemene berichten.  
U ontvangt de mail met inloggegevens op het bij ons bekende mailadres – de 
mailbox waarin u dit bericht ook hebt ontvangen. Graag uw juiste email adres 
doorgeven aan de docent van uw zoon/dochter. 

Themaweek Gezondheid  
Wij gaan in de week van 13 december tijdens de 
lessen aandacht besteden aan het thema 
Gezondheid. Iedereen is dagelijks, bewust of 
onbewust, bezig met gezondheid. Het leven zit vol 
met keuzes, die invloed hebben op je gezondheid. 
Aandacht voor gezonde leefstijl én mentale 
gezondheid levert een belangrijk voordeel op voor 
leerlingen. Op jonge leeftijd wordt een belangrijke 
basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid. 
Een gezonde leefstijl ontwikkelen draagt bij aan het 
welbevinden van jongeren en aan het verbeteren 
van hun schoolprestaties.  

Toetsenweek  
In de laatste week voor de kerstvakantie hebben de leerlingen een toetsenweek. 

Leerlingen die stage lopen moeten op donderdag en vrijdag wel naar stage. 

 Onderbouw: maandag 20 t/m vrijdag 24 dec van 9:00 – 12:00 uur.  

 Bovenbouw: proefexamens maandag 20 t/m woe 22 dec van 10:00 – 12:30 uur. 
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Schoolveiligheid 
Wij hebben bezoek gehad van de politie. Ze zijn langs de klassen gegaan om de 

leerlingen te informeren over drugs, vuurwerk en wapens en overige zaken omtrent 

veiligheid. 

 

Schoolveiligheid is allereerst een zaak van de school zelf. Dit betekent niet dat de 

school er helemaal alleen voor staat. Er zijn situaties waarin de school samen kan of 

zelfs moet werken met andere partijen, zoals de politie en u als ouder/ verzorger.  

 

Mocht een leerling in bezit zijn van drugs, vuurwerk of wapens dan zullen wij de 

leerling wegsturen, en u hiervan gelijk op de hoogte stellen. Wij nodigen u en uw 

zoon/dochter dan uit voor een herstel gesprek. 

Kerstviering  
Ondanks de corona maatregelen willen wij dit kalenderjaar toch gezellig afsluiten 

met elkaar.  Daarom is er besloten om in eigen klas een kerst ontbijt of lunch met 

elkaar te nuttigen.  

 Bovenbouw + klas juf Chantal:  Kerst lunch woensdag 22 dec 12:00 – 13:30 uur 

 Onderbouw: Kerst ontbijt vrijdag 24 dec 10:00 – 11:30 uur 

 

Studiedag + kerstvakantie 
Dinsdag 14 december is er een studiedag voor het personeel van Altra College 
Zuidoost. De leerlingen zijn dan de hele dag vrij. 
 
De kerstvakantie begint op zaterdag 25 december 2021 t/m zondag 9 januari 2022.  
 
Wij wensen u fijne Feestdagen! 


