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Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 

Het Hyperion Lyceum bestaat TIEN jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden! Maandag 11 april is de Melkweg het 
decor van dit tweede lustrum. We hebben enorm veel zin om dit jubileum met elkaar te vieren, dus we hopen jullie 
allemaal te zien. Om het allemaal extra feestelijk te maken is er een thema bedacht: de “Roaring Twenties”. Het is 
dan ook de bedoeling om je (een beetje) te verkleden. Wie er het mooiste verkleed is, wint een prijs! Denk aan lange 
handschoenen, boa's, de serie Peeky Blinders, hoeden, petten, hoofdbandjes en glitter. Kijk hier maar 
eens https://www.carnavalskleding.nl/roaring-twenties-outfit/ Dit hoef je natuurlijk niet allemaal aan te schaffen, 
maar het kan je inspireren. Wil je je niet verkleden, dan is dat natuurlijk ook goed. Als je maar zin hebt in een mooi 
feest! 

 

Roaring twenties outfit kopen? - 
Carnavalskleding.nl 
Roaring Twenties Outfit kopen? Dé Nr.1 webshop voor 
Roaring Twenties Kleding Binnen 24u Bezorgd Laagste 
Prijsgarantie Afhaalpunt 
www.carnavalskleding.nl 

 

Iedereen van jaarlaag 1 t/m 6 is welkom met een entreebewijs. Deze zijn nog te koop op de dagen 8 en 11 april, 
tijdens de pauzes. De kaartjes kosten 5 euro en op vertoon van je kaartje bij de bar krijg je een gratis drankje! Er zijn 
geen kaartjes bij de deur te koop. DUS: koop je kaartje op school en op tijd! Op het schoolfeest zijn er natuurlijk ook 
drankjes te koop. Dus als je na het dansen dorst gekregen hebt, dan kun je wat kopen bij de bar. Neem hiervoor wel 
wat geld mee. Een glaasje fris kost ongeveer drie euro. Wil je je jas kwijt? Dan kun je voor twee euro een kluisje 
huren.  

De deuren van de Melkweg openen om 20:00 uur en sluiten om 21:30 uur. Wees dus op tijd! Om 01:00 uur is het 
feest afgelopen maar je mag natuurlijk altijd eerder weg. Aangezien het feest op een maandag plaatsvindt, begint 
school de volgende dag wat later, namelijk om 10:45 uur.  

Maak goede afspraken met je ouders/verzorgers over wegbrengen en ophalen. Het is heus niet raar om 
weggebracht en opgehaald te worden, al denk je misschien dat je de enige zult zijn. Dat is echt niet zo. Mag je op 
eigen gelegenheid komen? Zorg dan wel dat je met een groepje kinderen naar huis fietst. 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.carnavalskleding.nl%2Froaring-twenties-outfit%2F&data=04%7C01%7Ca.wesselink%40hyperionlyceum.vova.nl%7Cccebaff96b5c45ca8b4608da187783ab%7Cc908cc46554c4131865345522e68e291%7C0%7C0%7C637849198905533125%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Tw%2FlEJtr2cotpjfbL6ktVwWMl73c5bW5YjqjGaWKhMo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.carnavalskleding.nl%2Froaring-twenties-outfit%2F&data=04%7C01%7Ca.wesselink%40hyperionlyceum.vova.nl%7Cccebaff96b5c45ca8b4608da187783ab%7Cc908cc46554c4131865345522e68e291%7C0%7C0%7C637849198905533125%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Tw%2FlEJtr2cotpjfbL6ktVwWMl73c5bW5YjqjGaWKhMo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.carnavalskleding.nl%2Froaring-twenties-outfit%2F&data=04%7C01%7Ca.wesselink%40hyperionlyceum.vova.nl%7Cccebaff96b5c45ca8b4608da187783ab%7Cc908cc46554c4131865345522e68e291%7C0%7C0%7C637849198905533125%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Tw%2FlEJtr2cotpjfbL6ktVwWMl73c5bW5YjqjGaWKhMo%3D&reserved=0
http://www.carnavalskleding.nl/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.carnavalskleding.nl%2Froaring-twenties-outfit%2F&data=04%7C01%7Ca.wesselink%40hyperionlyceum.vova.nl%7Cccebaff96b5c45ca8b4608da187783ab%7Cc908cc46554c4131865345522e68e291%7C0%7C0%7C637849198905533125%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Tw%2FlEJtr2cotpjfbL6ktVwWMl73c5bW5YjqjGaWKhMo%3D&reserved=0
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Omtrent gedrag en veiligheid is er natuurlijk wel een aantal regels. Zo is het niet toegestaan om tijdens het 
schoolfeest onder invloed van alcohol en/of drugs te zijn en word je zonder pardon weggestuurd als je je hier niet 
aan houdt. Met blaastesten zullen we steekproeven houden. De portiers van de Melkweg controleren tasjes en 
zorgen (ook) voor de veiligheid.  

We hopen alle leerlingen te zien bij het feest! 

Tot dan! 

De feestcommissie 

 
 


