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Aan alle ouders en leerlingen

Datum

Betreft

28 oktober 2019

Diverse mededelingen

Kenmerk

E-mail

2019.29.10.1

info@hyperionlyceum.vova.nl

Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers,
In deze mail willen we jullie informeren over enkele agendazaken. Ook doen we een beroep op
jullie in verband met de verkeersveiligheid rond de school.
Onderwijsstaking 6 november
Zoals jullie wellicht weten wordt er op woensdag 6 november gestaakt in het onderwijs. Op dit
moment weten wij nog niet wat dit betekent voor onze school. Mogelijk zal de staking gevolgen
hebben voor het rooster van de leerlingen, gelieve hier rekening mee te houden.
Verkort rooster 7 november
Op donderdag 7 november werken we 's middags met het hele team aan onze onderwijsvisie. Om
hier genoeg tijd voor te hebben, vinden de lessen plaats volgens het verkorte rooster met een
lesduur van 30 in plaats van 45 minuten.
Ouderavond middelengebruik 19 november
We nodigen jullie van harte uit voor een ouderavond over middelengebruik, meer specifiek over
het gebruik van alcohol en cannabis, op dinsdag 19 november vanaf 19.30 uur. In samenwerking
met de GGD bieden we verschillende programma’s aan voor ouders van onderbouw- en die van
bovenbouwleerlingen. We hopen jullie daar te mogen begroeten en zullen jullie binnenkort nader
informeren over de inhoud. In de bijlage vind je het beleid van de school ten aanzien van
middelengebruik.
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9 juni 2017

201706-0084

Verkeersveiligheid rond de school
De Céramiquelaan is een belangrijke weg voor het bouwverkeer en om die reden verboden voor
fietsers en voetgangers. De Céramiquelaan is ook de snelste route van school naar de Albert Heijn
aan de Bercylaan en wordt daarom helaas toch door leerlingen gebruikt. Behalve dat ze daarvoor
een bekeuring kunnen krijgen, is het levensgevaarlijk: door flauwe bochten is het zicht op de
Céramiquelaan slecht en er is geen uitwijkmogelijkheid.
Wij hebben de leerlingen over de gevaren geïnformeerd en zullen dat ook blijven doen. Ook
hebben we de gemeente gevraagd omwille van de veiligheid van de leerlingen streng te
handhaven. Toch blijft het mogelijk voor leerlingen om aan onze aandacht en die van de
handhavers te ontsnappen. We vragen jullie als ouders dan ook om de kinderen op het hart te
drukken deze gevaarlijke route niet te kiezen.
Bij voorbaat dank voor jullie medewerking.
Met vriendelijke groet,
de schoolleiding
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