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Datum :  16 september 2022 

Onderwerp :  voortgang nieuwe gebouw en Iddink 

Aan : alle ouders en leerlingen 

 

 

 

Beste leerlingen, beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Elke dag is er meer af in ons nieuwe gebouw. En iedereen vindt steeds beter zijn of haar weg, al is het soms 

echt nog wel even zoeken. Hieronder weer wat praktische zaken op een rij. 

 

1) Fietsen: Het is bekend dat alleen de brugklassen hun fiets achter het nieuwe gebouw mogen zetten. 

De overige klassen zetten hun fiets bij het oude gebouw totdat het hele terrein af is. Er zijn meer 

ingangen open daar zodat het makkelijker doorstroomt. Het is niet toegestaan om fietsen aan de 

voor- of zijkant van het nieuwe gebouw te zetten. Ook is het niet toegestaan om fietsen in de wijk te 

zetten. Fietsen die hier worden neergezet kunnen weggehaald worden. 

2) Catering en aula: De catering is vanaf deze week weer geopend voor leerlingen. De aula is nog niet 

helemaal af. Volgende week wordt daar de vloer gelegd, dus als alles goed gaat kunnen we de aula de 

week daarna inrichten en is deze helemaal beschikbaar voor de leerlingen in de pauze. 

3) Bellenverkiezing: Het nieuwe gebouw kent verschillende belsignalen. De afgelopen twee weken 

hebben we een bepaalde bel gehoord. We willen graag van de leerlingen horen wat zij de fijnste bel 

vinden. Daarom komt er binnenkort een belverkiezing, waarbij we iedere dag een andere bel laten 

horen. Aan het einde van de week mag je stemmen welke bel je het fijnste vond. 

4) Belsignaal naar boven: We gaan ook weer de dubbele bellen instellen aan het einde van een pauze. 

Wanneer de bel gaat mag je naar je kluisje/het lokaal lopen, niet eerder. Bij de tweede bel moet je in 

het lokaal zijn. 

5) Iddink: Er zijn leveringsproblemen bij Iddink. In de bijlage bij deze brief vindt u de toelichting van 

Iddink hierover. Helaas kunnen wij dit probleem dus ook niet oplossen. Er wordt hard aan gewerkt om 

alle boeken z.s.m. nageleverd te krijgen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Loes Corbeij-Bergman 

Rector Huygens Lyceum 
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Update Iddink naleveringen 

 

Beste leermiddelencoördinator, 
 
Bij deze weer een korte update van ons logistieke seizoen. Stuur ook deze update weer gerust door naar 
andere betrokkenen in je school! 
 
Alle boekenpakketten op tijd, alle digitale linkjes geplaatst 
Ondanks de moeilijke omstandigheden zijn alle tijdig bestelde pakketten op tijd geleverd. Zelfs het overgrote 
deel van de te laat bestelde pakketten is voor aanvang schooljaar geleverd. Bovendien staan alle digitale 
linkjes op maat klaar voor elke leerling. 
 
Daar zijn we trots op, maar we kunnen onmogelijk tevreden zijn. Er is namelijk echt incompleter geleverd dan 
gebruikelijk, en daar hebben uw leerlingen en docenten natuurlijk last van. 
 
Veel boekenpakketten incompleet, alternatieven aangeboden 
Ook de uitgeverijen kampen met problemen op de arbeidsmarkt en in de logistieke keten. Vooral Noordhoff 
heeft te maken met grote vertragingen en dat werkt stevig door in de hele logistiek. Veel boekenpakketten 
zijn niet compleet en we worden dan ook overspoeld met telefoontjes en andere meldingen. 
 
Om de continuïteit van uw onderwijs te borgen zijn er meerdere initiatieven ondernomen: 

• Alle aangeschafte digitale licenties zijn beschikbaar, ook als de bijbehorende boeken nog niet 
beschikbaar zijn. We hebben dit dus losgekoppeld van elkaar, waar de uitgeverij dit toestaat. 

• Noordhoff verwacht veel titels zelfs pas tegen de herfstvakantie te kunnen leveren. Wij hebben 
uw leerlingen (en u) een link gestuurd naar een overzicht met aanklikbare startversies van de 

vertraagde boeken. Startversies zijn online bladerbare Pdf’s met de eerste hoofdstukken van het 
boek. Deze online startversies worden uitgebreid indien nodig. Natuurlijk kunnen de leerlingen 
ook snel een printje maken voor offline gebruik. 

• Wij zijn ons bewust van de problematiek en richten ons op de oplossing, extra bellen of mailen 
heeft geen zin. 

• In uw Iddink schoolportaal op www.iddink.nl kunt u altijd de laatste stand van zaken zien, per 
boektitel en per leerling (menuoptie Leerlingenbestellingen, vinkje Naleveringen). 

 
Wij werken met man en macht aan het voltooien van de naleveringen, maar kunnen niet leveren wat er niet 
is. Laat ons weten als u nog andere hulp nodig heeft? 
 
Met vriendelijke groet, 
Klantenservice Iddink 
 

 
 
 

https://u2308749.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=RmdHN0OQ160WEJqt6FPC8YH0WNvuKEU5VptDYCJGrwo-3DmVen_eRglWAvyNkXAB83-2FzmVlvNTCAt02xuxNQnWz0KtLaKs2b-2Fiz4viGM5Yb7P-2BdnwqxDOFoa82cY-2FjVODwKiQNOMwoi9el8afyKkHBpPM0X9ZusBAAwncl4Rcx4DN3ANJ-2BJh6PdUtW9VpTpxGfkE3RZ0JFhIxkWWa-2FlgSK3QBzc4LWz6YdHXghqF-2FCvinIPSr7le8Sx31VW2caVFUCXL9-2Beaw-3D-3D

