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Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
We hopen dat jullie een goede herfstvakantie hebben, met de nodige rust en ontspanning! Met 
deze brief sluiten we aan bij de nieuwe coronamaatregelen van de overheid. We vragen jullie om 
het onderstaande en de bijlage bij deze brief zorgvuldig te lezen.  
 
In Amsterdam zijn er relatief veel besmettingen met het coronavirus. We willen de besmettingen 
op onze school beperkt houden, zodat we open kunnen blijven en fysiek les blijven geven. We 
vinden dit heel belangrijk! Daarom is het van groot belang dat we ons samen houden aan de 
geldende afspraken en regels. 
  
Vanaf aanstaande maandag 19 oktober geldt op het Hyperion Lyceum de regel dat iedereen – 
leerlingen, medewerkers en bezoekers – verplicht een mondkapje draagt. Uitzonderingen hierop 
zijn: 
 
- in de lesruimtes 
- tijdens eten en drinken. 
 
Maandag beschouwen we als een wendag, vanaf dinsdag 20 oktober word je zonder mondkapje 
niet toegelaten tot de school. 
 
Om deze ingrijpende regel te kunnen handhaven is een gezamenlijke inspanning van ons allemaal 
nodig. Aan de ouders/verzorgers dus het verzoek om dit vóór maandag thuis te bespreken, aan de 
leerlingen het verzoek om elkaar ook aan te spreken als de regel niet wordt opgevolgd. 
   
We zijn bezig met het opstellen van scenario’s voor als de besmettingen op onze school zouden 
toenemen, waarbij we verschillende gradaties van online lesgeven onderzoeken. 
  
We realiseren ons dat er de komende tijd weer veel van ons allemaal gevraagd wordt. We hopen 
dat deze duidelijke regels ervoor zullen zorgen dat het aantal besmettingen beperkt blijft en dat 
onze school open kan blijven! 
 
Vriendelijke groet, ook namens het coronateam van het Hyperion Lyceum, 
 
Elly Loman 
rector 
 


