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Gestart!
Wij zijn een week geleden gestart met het gehele team in ons prachtige nieuwe
gebouw. Het was fijn dat we een paar wendagen hadden om het gebouw te ontdekken, dozen uit te pakken en in te ruimen. Op donderdag hebben we al onze
leerlingen ontvangen in het prachtige auditorium. De eerste lesdagen zijn geweest
en het begint al wat vertrouwder te voelen. Hopelijk wennen onze leerlingen ook
snel.
Rooster
Het was jammer dat we het rooster niet vorige week op woensdagmiddag konden
delen met de leerlingen, zoals we afgesproken hadden. Door een inleesprobleem
met Magister konden we het niet eerder publiceren. Deze week worden de laatste
optimalisaties doorgevoerd in het rooster. Volgende week maandag 17 september
volgt er dan een nieuw basisrooster dat geldt tot de herfstvakantie. I.v.m. diverse
verloven die dan ingaan, zal dan een nieuw rooster gemaakt worden.
Ouderavonden (de mentoren zijn hierbij aanwezig)
• Leerjaar 1 en 2: dinsdagavond 11 september; leerjaar 1 vanaf 19.30 uur; leerjaar
2 vanaf 20.15 uur.
• Leerjaar 3 en 4: woensdagavond 12 september; leerjaar 3 vanaf 19.30 uur; leerjaar 4 vanaf 20.15 uur.
• Leerjaar 5 en 6: dinsdagavond 18 september; leerjaar 5 vanaf 19.30 uur; leerjaar
6 vanaf 20.15 uur .
Parkeren/leerlingen brengen: NIET bij school
Vanuit de Gemeente afd. Verkeershandhaving wordt er streng toegezien op de
verkeersstromen rondom de school, dit in verband met het vele (zware) bouwverkeer dat achter onze school moet zijn. Er kan direct bij school NIET geparkeerd
worden en ook is het NIET toegestaan om kort te stoppen om kinderen in of uit te
laten stappen. Vriendelijk verzoeken we u zich echt aan deze voorschriften te houden, voor uw en onze veiligheid en die van uw kinderen. Bij de brug en in de zijstraten daar is wel gelegenheid om kort te parkeren, daar vandaan is het maar een
klein stukje lopen.

Onderdeel scholengroep
Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam

Schoolgids
U heeft vorige week in de mail al de mini versie van onze schoolgids ontvangen.
Op onze site kunt u de gehele schoolgids inzien voor dit schooljaar 18-19.
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Schoolkampen
Leerjaar 1, 3 en 6 gaan deze weken al op kamp.
• Leerjaar 6: maandag 10 en dinsdag 11 september - Surfkamp Surfen en kamperen
in Bloemendaal, op de fiets, als feestelijke start van het examenjaar.
• Leerjaar 1: woensdag 19, donderdag 20 en vrijdag 21 september - Indian Summer
Camp: drie dagen toneelspelen en een nachtje kamperen in de Tolhuistuin, met
uitvoering voor alle ouders op vrijdag 21 september.
• Leerjaar 3: woensdag 19, donderdag 20 en vrijdag 21 september - Survivalkamp
in de Ardennen.
Schoolkampen leerjaar 2, 4 en 5: Over deze schoolreizen informeren we u in het
najaar verder:
• Leerjaar 2: 27 – 30 mei 2019 - Buitenkunst/Gymnasium naar Trier.
• Leerjaar 4: tussen maandag 11 tot en met vrijdag 15 maart 2019 - Europareis
Londen, Barcelona, Madrid, Parijs.
• Leerjaar 5: maandag 25 tot en met zaterdag 30 maart 2019 - Cultuurreis
Rome/Boedapest & Wenen/rondreis Griekenland.
We wensen iedereen en onze leerlingen in het bijzonder, een heel goed schooljaar
toe! Graag zien we de ouders op een van de ouderavonden en natuurlijk bij de
feestelijke opening op vrijdag 2 november.
Schoolleiding Hyperion Lyceum,
Jaco Mijnheer Teamleider Leerjaar 1 en 2
j.mijnheer@hyperionlyceum.vova.nl
Hans Schoonheim Teamleider Leerjaar 3 en 4
h.schoonheim@hyperionlyceum.vova.nl
Ingeborg Nietzman Teamleider Leerjaar 5 en 6
i.nietzmanvanleeuwen@hyperionlyceum.vova.nl
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