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Beste nieuwe brugklassers en ouders/verzorgers,   
   
Je zomervakantie is begonnen en vanaf nu is het aftellen naar jouw start op het Hyperion Lyceum!    
In onze vorige brief nodigden we je uit voor de kennismakingsmiddag, we hopen dat die heeft geholpen om met een 
gerust hart de zomer in te gaan. In die brief stond ook informatie over schoolspullen om aan te schaffen en over een 
laptop.   
Inmiddels zijn we druk bezig om de eerste week na de vakantie in te vullen. Hieronder vind je een overzicht.   

   
Begin van het nieuwe schooljaar    
maandag 29 en dinsdag 30 augustus   

studiedagen voor de docenten, geen lessen   
woensdag 31 augustus   

9 – 13.30 uur eerste schooldag: ontvangst door je mentor, kennismaking, uitleg eerste praktische zaken, 
groepsactiviteit  

donderdag 1 en vrijdag 2 september  
9 - 13.30 uur introductieprogramma  

maandag 5 september  
start lessen volgens rooster.   

   
Boeken    
Voor elke leerling zijn boeken besteld bij Van Dijk Educatie. Deze leverancier bezorgt het boekenpakket bij jullie 
thuis; bij afwezigheid kan het later opgehaald worden.     
   
Aanmaken schoolaccounts   
Er is inmiddels een mail via onze ICT-afdeling gestuurd naar het privé mailadres dat je hebt opgegeven met daarin 
jouw gebruikersnaam en wachtwoord voor het aanmaken van een schoolaccount.  Op donderdag 25 augustus 
ontvang je nog een herinnering per mail met een beschrijving hoe je kunt inloggen.  Het wachtwoord mogen jullie 
eventueel thuis al aanpassen (aangepast wachtwoord dan wel goed onthouden!). Het is belangrijk dat je op de 
eerste schooldag je gebruikersnaam en wachtwoord meebrengt!   
   
Ouderavond   
Op dinsdag 13 september van 19.30 tot 20.45 uur is er een informatieavond voor je ouders. Hierbij zijn de mentoren 
aanwezig.   

   
Summer Camp (schoolkamp)   
Van woensdag 21 tot en met vrijdag 23 september hebben we een schoolkamp: drie dagen werken aan een 
voorstelling, zelf koken en een nachtje kamperen, alles in de buurt, met opvoering voor alle ouders 
op de vrijdagmiddag! Verdere informatie volgt na de vakantie.   
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Vrijwillige Ouderbijdrage (VOB) en betaling reizen    
Aan het begin van het komende schooljaar ontvangen je ouders het verzoek om betaling van de VOB en van het 
schoolkamp. We verzoeken hun vriendelijk deze spoedig te betalen. Eventueel is een 
betalingsregeling mogelijk voor het kamp.   
    
Ik hoop dat ik jullie hiermee voldoende heb geïnformeerd en wens jullie alvast een heerlijke, ontspannen 
zomervakantie. Tot woensdag 31 augustus!  
   
Ook namens de brugklasmentoren,   

   
Jaco Mijnheer   
teamleider leerjaar 1 & 2   

  
 


