Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers,
Graag informeren we jullie over enkele organisatorische zaken.
Binnenkort gaan enkele van onze collega’s met zwangerschaps- of ouderschapsverlof. We
zijn erg blij dat we vervangers hebben kunnen vinden; dit heeft echter wel enkele
wijzigingen in het rooster tot gevolg. Hieronder vinden jullie een overzicht van onze nieuwe
collega’s en de klassen/taken die zij overnemen. We wensen onze collega’s natuurlijk een
goed verlof toe en hun vervangers een prettige tijd op onze school.
Na het geweldige openingsfeest van vrijdag jongstleden zijn we in volle vaart verder gegaan
met diverse onderwijszaken:
Van 19 tot en met 27 november zal de eerste SE week gehouden worden voor Leerjaar 5 en
6 in ons gebouw. Graag wijzen we deelnemende leerlingen en hun ouders nogmaals op de
regels die gelden voor SE’s; deze zijn te vinden op onze website onder Onderwijs ->
Examenreglement.
Donderdag 6 december staat het bezoek van de Inspectie op de agenda, die leerlingen en
docenten zal spreken en lessen zal bezoeken. We kijken er naar uit om te laten zien waar we
allemaal mee bezig zijn in ons nieuwe gebouw. Om dit zo goed mogelijk voor te bereiden is
er voor het gehele team een speciale werkmiddag ingelast op dinsdag 27 november; die dag
zal er dan ook een verkort rooster zijn voor de hele school.
Half december zullen de leerlingbesprekingen plaatsvinden voor alle leerjaren en is er
daarom gedurende een week een verkort rooster, van 10 tot en met 14 december.
Vrijdag 21 december sluiten we dit kalenderjaar af met een kerstviering voor leerjaar 1 en 2,
en met een volleybaltoernooi voor leerjaar 3 tot en met 6.
Tot slot: het is gebleken dat in sommige leerjaren kinderen mee doen of uitgenodigd worden
voor het zogenaamde piramidespel. Hierbij moet een bedrag aan geld ingelegd worden.
Onze mentoren zijn op de hoogte en zullen dit bespreken in de klas. Willen jullie je kinderen
ook wijzen op de illegaliteit en onwenselijkheid van dit spel?
Vriendelijke groet,
Schoolleiding Hyperion Lyceum
Jaco Mijnheer, Hans Schoonheim, Ingeborg Nietzman en Elly Loman

Vervanging van Esther van Vliet met in gang van 19-11-2018
-Leon van Gool
Klas 2D science
Cluster 4.2 Biologie
-Luc Keepers
Klas 2A science
Klas 3A science samen met Hans Schoonheim
Cluster 5.3 Biologie
-Hans Schoonheim
Cluster 6.1 Biologie
Vervanging Lotte Straatsma met ingang van 13-11-2018
-Gerard Schelvis
Klas 2E Nederlands
Klas 3D Nederlands
Klas 5A Literatuur
-Lorentine van Tijn
Klas 4C Nederlands
Klas 4E Nederlands
-Bien Muller
Klas 5F Nederlands
-Fenny Postma
CKV taken
Vervanging Jasper Rijpma. Ouderschapsverlof van 19-11-2018 tot en met de kerstvakantie
-Chaymae Ben Yahia
alle lessen op maandag en vrijdag
-Wo 4e klas GS: Marcel Mulders
Wo 6e klas GS: Marcel Mulders
Do 2e en 3e uur, klas 1D GS: Anne Smallenbroek
Do 7e uur, 3e klas GD: Annette Bosscher
Do 8e uur, 2e klas GD: Annette Bosscher
Mentortaken worden vervangen door Eline Moens

