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Beste ouder/verzorger, 
  
Hiermee willen wij jullie namens de Oudervereniging van het Hyperion Lyceum 
uitnodigen voor een algemene online ledenvergadering (ALV) op donderdag 13 januari 
om 19.30 uur.  
 
Het eerste deel van de avond zal gaan over de financiën van de Oudervereniging. 
Het tweede deel van de avond gaat over sexting. 
 
‘Altijd al willen weten wat jongeren sexy vinden aan sexting?’ 
Voor dit onderwerp hebben wij Chloe Smit en Lotte Dijkstra van Blootnodig uitgenodigd 
om een lezing te geven. Chloe en Lotte geven ons als ouders tips en tricks voor een open 
en eerlijk gesprek over sexting, wensen en grenzen. Kortom, alles wat je nodig hebt in je 
rol als ouder voor positieve sexeducatie leer je deze avond! 
 
wil je je vooraf (tot en met maandag 10 januari 2022) opgeven via: 
https://forms.office.com/r/uKU0PengrP 
 
Tot slot nog graag aandacht voor onderstaand bericht waarin de Oudervereniging vraagt 
om sponsoren voor de Titanentribune.  
 
De Titanentribune 
Wie wil deel uitmaken van de geschiedenis van het Hyperion? 
 
Nelson Mandela, Winston Churchill, koning Willem-Alexander, prinses Beatrix. Het zijn 
maar een paar van de vele beroemdheden die een ding gemeen hebben: als 
afgestudeerde of als bijzonder hoogleraar hebben zij hun naam mogen achterlaten op de 
muren van het Zweetkamertje van de Universiteit van Leiden. Het is daar al een 
eeuwenoude traditie die oud-studenten verenigt en met trots vervult. Bij ons op het 
Hyperion is de Titanentribune nog jong. Maar ook die zal ooit eeuwenoud zijn. Maak jij 
dan deel uit van die geschiedenis? Dat kan, want we zoeken sponsoren voor onze 
Titanentribune. 

 
Leerjaar zes heeft net de eerste tentamenweek afgerond. Aan het eind van dit schooljaar 
zwaaien we deze lichting weer uit. Maar hun naam blijft verbonden aan de school. 
Letterlijk. Iedere leerling van het Hyperion krijgt bij het afscheid zijn zelfgeschreven naam 
gezandstraald in het beton van de tribune in de grote hal. Onverwoestbaar en voor 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FuKU0PengrP&data=04%7C01%7Ca.wesselink%40hyperionlyceum.vova.nl%7Ca38cd6c4891949b5ab4108d9bfbd5162%7Cc908cc46554c4131865345522e68e291%7C0%7C0%7C637751642093289950%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=k%2BaRTznXS2cYBeWWKsxw9s08TfTihSV%2FRPPMMzv5yII%3D&reserved=0
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eeuwig verbonden aan het Hyperion. Een groots moment in het jonge leven van onze 
kinderen. Want één ding is zeker: voor iedere leerling is de middelbare school een 
periode in hun leven die ze nooit zullen vergeten. Hoe mooi is het om die periode te 
markeren met hun naam op de Titanentribune?! 
Om de Titanentribune ieder jaar te kunnen realiseren en deze traditie in stand te houden, 
is jaarlijks 5000 euro nodig. De Oudervereniging van het Hyperion is op zoek naar 
sponsoren die hieraan willen bijdragen. Sponsoring kan als bedrijf en als particulier. Om je 
te bedanken voor je bijdrage, krijg je een eigen steen met daarin je naam en een 
dankwoord gezandstraald. Je wordt uitgenodigd voor de onthulling van de traptrede en je 
wordt genoemd in de nieuwsbrief waarin de Titanentribune besproken wordt. Vanaf een 
bijdrage van 1000 euro wordt je naam ook een jaar lang vermeld op de website van het 
Hyperion. Mocht je wel willen helpen, maar liever niet teveel in de belangstelling staan: 
uiteraard is het ook mogelijk om anoniem te doneren.  
Ben je of ken je iemand die interesse heeft om te helpen de Titanentribune te 
bekostigen? Neem dan contact op met Erna Slotboom, voorzitter van de oudervereniging 
van het Hyperion, erna@ernaslotboom.nl / 06-43986998. 
 

 
 
Hopelijk tot donderdag 13 januari! 
 
Hartelijke groet, 
namens het hele team, 
 
Elly Loman 
rector Hyperion Lyceum 
Badhuiskade 361 
1031 KV Amsterdam 
020 579 7220 
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