Amsterdam, 26 augustus 2016
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Na een lange en hopelijk goede vakantie start woensdag 31 augustus voor alle leerlingen het nieuwe
schooljaar. In deze e-mail ontvangt u meer informatie hierover.
Programma woensdag 31 augustus
Leerjaar 1
Op woensdag 31 augustus verwelkomen wij alle leerlingen uit leerjaar 1 om 9.30 uur in de aula. Zij
volgen daarna een kennismakingsprogramma met hun klas en mentor tot 12.15 uur. Ze volgen die
dag ook nog twee lessen en zijn om 14.15 uur vrij. We vragen de leerlingen uit klas 1 om hun laptop
en een gevuld etui mee te nemen. De schoolboeken hebben ze deze eerste dag nog niet nodig.
Leerjaar 2 t/m 6
Alle leerlingen uit leerjaar 2 t/m 6 worden om 9.00 uur op school verwelkomd door hun mentor. Zij
starten met twee lesuren met verschillende kennismakingsactiviteiten plaatsvinden. Daarna hebben
zij les volgens het normale lesrooster.
Rooster
We starten de lessen, zoals we gewend zijn, ook dit schooljaar om 9.00 uur. Omwille van de
efficiëntie in Magister, noemen we het 0e lesuur voortaan het 1e lesuur. Dit lesuur is van 8.15 tot 9.00
uur en wordt zo min mogelijk ingezet voor reguliere lessen. In de praktijk verandert deze andere
benaming niets aan de lestijden.
Het lesrooster wordt maandag gepubliceerd in Magister. De leerlingen uit leerjaar 1 krijgen hun
rooster op woensdag te zien.
We zijn blij dat we alle keuzes van onze bovenbouw leerlingen hebben kunnen honoreren en
inroosteren en dat er geen tussenuren zijn ontstaan in de onderbouw. De komende weken kunnen er
nog kleine wijzigingen in het rooster plaatsvinden.
Ouderavonden
We nodigen u graag uit voor een ouderavond op school op de volgende data:
dinsdag 6 september:
Leerjaar 5: 19.30-21.00 uur
Leerjaar 6: 20.15-21.30 uur
woensdag 7 september:
Leerjaar 3: 19.30-21.00 uur
Leerjaar 4: 20.15-21.30 uur
donderdag 8 september
Leerjaar 1: 19.30-21.00 uur

Leerjaar 2: 20.15-21.30 uur
Mentoren
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor alle leerlingen en ouders. Hieronder vindt u een
overzicht van de mentoren. Alle e-mailadressen van de medewerkers zijn te vinden in de schoolgids
op onze site.
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Reineke Hesselt van Dinter
Esther van Vliet
Iris Driessen
Heleen Booy
Mirjam van den Eijnden
Margriet van der Laan
Marcel Mulders
Danielle Coenen
Rikkert Heijdendael
Annette Bosscher
Tjandra Tol
Rosanne Kofman en Mattanja Koolstra
Roy Lagerburg
Anne Smallenbroek
Floor de Jonge en Jasmijn Appels
Dennis Goedbloed
Laurent Chambon
Emile Heussen
Mary Johnson Heffernan
Robert Tatsis
Floris Steinhart
Irma Cornelisse
Lotte Straatsma
Lean Baas
Paul Grijzenhout
Tristan Schenk
Herbert van de Voort
Paula van Wolfswinkel

Schoolgids
De nieuwe schoolgids en de minigids zijn te vinden op onze site: www.hyperionlyceum.nl.
Schoolboeken
Alle schoolboeken zijn bezorgd. Wilt u controleren of alle boeken die op de afleverbon vermeld
staan, ook geleverd zijn? Is dit niet het geval, dan kunt u contact opnemen met Ans Wesselink:
a.wesselink@hyperionlyceum.vova.nl.

Taken
De leerlingen die 1 of meer taken hebben gekregen, verwachten we al op dinsdag 30 augustus om
9.00 uur op school om hun taak in te leveren of de toets te maken.
We kijken ernaar uit om alle leerlingen te verwelkomen op woensdag de 31e en wensen hen een
prachtig schooljaar toe.

Met vriendelijke groet,
Hans Schoonheim, teamleider leerjaar 1 en 2
Ingeborg Nietzman, teamleider leerjaar 3 en 4
Daphne van Manen, teamleider leerjaar 5 en 6

