Retouradres: Docklandsweg 2, 1031 KN Amsterdam

Aan alle leerlingen, ouders en/of verzorgers
van het eerste leerjaar 2016/2017

Onderwerp: Kennismakingsmiddag 22 juni 2016

Atheneum+ & Gymnasium
Docklandsweg 2
1031 KN Amsterdam

Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),

(020) 579 72 20
www.hyperionlyceum.nl
Datum
06-06-2016

Wij nodigen jullie kinderen uit voor de kennismakingsmiddag op woensdag 22 juni van
14.00 tot 15.30 uur. Tijdens deze middag zullen zij kennismaken met de mentor en hun
nieuwe klasgenoten. De klassenindeling maken we vrijdagmiddag 17 juni rond 16.00 uur
bekend via onze website. We maken op de kennismakingsmiddag een pasfoto voor ons
leerlingenadministratiesysteem en de leerlingen krijgen aanvullende informatie over de start
van het nieuwe schooljaar.
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Om te beginnen hier alvast de belangrijkste informatie:
De leerlingen worden op woensdag 31 augustus om 9:00 uur op school verwacht. Die
ochtend zal voornamelijk in het teken staan van de kennismaking van de klas, maar ook
van het gebouw. De leerlingen volgen die dag ook een paar lesjes. Rond 14.15 uur zullen
de leerlingen weer naar huis gaan. Donderdag 1 september starten we met het normale
lesrooster (eind augustus is het rooster te vinden op onze website).
Van 14 t/m 16 september vindt het kennismakingskamp plaats. De leerlingen gaan samen
aan de slag met het maken van een toneelstuk. Ze overnachten ook een nachtje op een
unieke plek, hier in Amsterdam-Noord. We kunnen alvast verklappen dat de leerlingen een
matje en slaapzak nodig hebben. De afspraken die hierover worden gemaakt met de mentor
zullen per mail met jullie gecommuniceerd worden aan het begin van het nieuwe schooljaar.
De schoolboeken worden opgestuurd door het boekenfonds. Dit gaat automatisch en hier
zijn geen kosten aan verbonden. De schoolboeken worden aan huis bezorgd door de firma
Van Dijk Educatie. De bestellingen worden door school gedaan. Het boekenpakket
ontvangen jullie uiterlijk een week voor de start van het schooljaar via PostNL op jullie
huisadres. Mochten jullie niet thuis zijn, dan blijft het pakket drie weken op het
dichtstbijzijnde postkantoor ter afhandeling staan. Jullie krijgen dan een kaartje in de
brievenbus van de betreffende postbode.
Hieronder staat een lijstje met extra schoolspullen die zelf aangeschaft moeten worden.
Belangrijk is dat alle leerlingen van het Hyperion een eigen laptop bij zich hebben.
Meer informatie hierover staat in de bijlage.

Onderdeel scholengroep
Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam

Schoolbenodigdheden:
Datum
06-06-2016
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agenda
pennen: rood-, blauw- en zwart schrijvend
potlood
gum
tekstmarker
dichte puntenslijper
lijmstift
kleine schaar
kleurpotloden
geodriehoek
passer met beschermdop
twee multomappen (drieëntwintig rings)
ruitjespapier -één bij één centimeter- en lijntjespapier (beide A4 formaat)
12 lijntjesschriften
2 ruitjesschriften (A4 formaat)
Kaftpapier
REKENMACHINE! We raden aan de Casio fx-82MS
Eigen laptop, zie hiervoor de brief in de bijlage

Met vriendelijke groet,
Alle mentoren van klas 1 en Hans Schoonheim (teamleider onderbouw)

Hyperion Lyceum
Docklandsweg 2, 1031 KN Amsterdam
020 5797220
www.hyperionlyceum.nl

Bijlage: Digitaal leren op het Hyperion Lyceum BYOD 2016 2017

