
 
Aan alle medewerkers van het Hyperion Lyceum 

     

 

Beste medewerker van het Hyperion Lyceum, 

We sturen je deze brief om je te bedanken voor alles wat je voor onze leerlingen van het Hyperion 

Lyceum doet. Voor hoe jij in deze ingewikkelde periode waarin leerlingen niet op school komen, het 

onderwijs door hebt laten gaan. We horen van veel kinderen en ouders dat het behoorlijk goed gaat. 

En dat is knap. De coronacrisis eist veel van jullie en in de meeste gevallen combineren jullie een 

uitdagende thuissituatie met het op afstand lesgeven aan alle leerlingen. 

Tegelijkertijd  kijken jullie ook met zijn allen vooruit om te bedenken hoe de school weer kan 

functioneren wanneer leerlingen weer wél naar school mogen komen. Terwijl nog niet duidelijk is 

hoe en wanneer dat precies zal zijn. Ook zien wij de onzekerheid voor het nieuwe schooljaar, waarbij 

nog niet bekend is of het virus effectief bestreden kan worden en of de maatschappij opnieuw met 

allerlei beperkingen moet functioneren. 

We zijn jullie als ouders en verzorgers van de leerlingen zeer dankbaar voor wat jullie voor onze 

kinderen allemaal doen. Die dankbaarheid geldt voor iedereen in de school! Daar waar we steeds op 

allerlei plaatsen tegen elkaar zeggen ´hou vol´, geldt dat zeker ook voor jou als medewerker van het 

Hyperion. 

Om onze dank een beetje ondersteuning te geven, bieden we je een klein en verantwoord geschenk 

aan namens alle leerlingen en ouders. Je heb met deze brief een nationale groene kadobon ter 

waarde van 15 euro, zodat je iets kunt kiezen dat voor jou of een ander waardevol is. Jouw 

persoonlijke boncode is …. Onderaan de brief zie je hoe het werkt. De bon is geldig tot 30 april 2022, 

maar tip: kies je geschenk direct. 

Sterkte de komende periode en we hopen je op enig moment weer te treffen op school.  

Met vriendelijke groet,  

namens alle leerlingen en ouders, de Klankbordgroep en de Oudervereniging, 

 

 

Leonie van den Beuken  Lennaert Kiemeneij  Henk de Jong 

Secretaris Klankbordgroep Voorzitter Oudervereniging Voorzitter Klankbordgroep 

 

1. Ga naar: https://www.nationalegroenekadobon.nl/duurzaam-cadeau-inwisselen/ en kies een categorie en een 

duurzaam product. 2. Ga naar je winkelmand en kies als betaalmethode "Nationale Groene Kadobon/Kadobon Online" 

en plaats je bestelling. 3. Na het plaatsen van je bestelling zal een scherm verschijnen waar je je 12-cijferige 

kadoboncode kunt invullen. Je kunt ook met meerdere kadoboncodes afrekenen of een bijbetaling doen middels 

iDEAL. Let op! Bewaar je kadoboncode(s) totdat je een orderbevestiging per e-mail hebt ontvangen. 

https://www.nationalegroenekadobon.nl/duurzaam-cadeau-inwisselen/

