Beste leerling en ouder/verzorger,
De ouderavonden voor alle zes de leerjaren zijn achter de rug en werden erg
goed bezocht. Dat is fijn, want daardoor hebben heel veel ouders kunnen kennismaken met de mentor en zijn ze op de hoogte gebracht van de relevante activiteiten van dit schooljaar.
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Vanaf deze week werken we met een verbeterd rooster. De verbetering zit erin
dat we o.a. nog een aantal personele knelpunten moesten oplossen, dat een aantal vakkenpakket-wijzigingen nodig waren en dat we de inzet van de onderwijsruimten (lokalen en studielabs) wilden optimaliseren. Een nieuw rooster heeft als
gevolg dat het voor de een beter wordt en voor de ander soms minder goed. Het
systeem rekent met bepaalde voorwaarden die prioriteit krijgen. Het rooster is
duidelijk beter dan vorig jaar. We hebben er bijvoorbeeld voor gekozen om de
tussenuren een hogere prioriteit te geven dan om 9 uur te beginnen.
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Wij hebben van de gemeente Amsterdam het verzoek gekregen om jullie over het
volgende te informeren. Vanaf volgende week maandag zullen de handhavers
van de gemeente erop toezien dat niemand op de Ceramiquelaan fietst of loopt.
Het is een belangrijke weg voor het bouwverkeer. Voor de veiligheid zijn voetgangers en fietsers niet toegestaan op de Ceramiquelaan. Bij het overtreden van
deze regel kun je een bekeuring krijgen van 25 euro. Ook zullen de handhavers
auto's die stoppen op de Docklandsweg bekeuren, dat is namelijk ook niet toegestaan. De boete bij overtreding bedraagt 65 euro. En een laatste verzoek: op het
schoolplein mogen vier auto's parkeren in de vakken en ook daar zullen de handhavers op controleren. Het is namelijk niet ons terrein, maar openbare ruimte.
Voor de herfstvakantie zullen wij jullie laten weten hoe wij onze manier van werken in het nieuwe schoolgebouw zullen monitoren en evalueren. Het is de bedoeling om daar natuurlijk zeer regelmatig bij stil te staan, met de leerlingen en de
ouders.
Ten slotte, wij vinden dat we heel goed zijn gestart in ons fantastische gebouw.
Het is spannend, zo'n nieuw begin op een nieuwe plek. Het gebouw is heel prettig: prima akoestiek, ruimtelijk, open en licht. Op vrijdag 2 november om 16 uur
gaan we het gebouw officieel openen met een Hyperion Openingsfestival. De glijbaan zal dan ook gereed zijn! Jullie ontvangen binnenkort de uitnodiging daarvoor.
Hartelijke groet, namens het hele team,
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