Retouradres: Docklandsweg 2, 1031 KN Amsterdam

Beste leerlingen (en ouders),

Op dinsdag 18 juli 2017 is het jaarlijkse eindfeest, met als thema:
Atheneum+ & Gymnasium
Docklandsweg 2
1031 KN Amsterdam
(020) 579 72 20

Tropical 🌴

Wij kijken hier erg naar uit en we hopen dat jullie ook er ook zin in hebben! Dit jaar vindt
het feest plaats in Club NYX (Reguliersdwarsstraat 42). De deuren gaan open om 21:00
uur en zullen om 21:45 uur sluiten. Na 21:45 uur kun je niet meer naar binnen! Zorg ervoor dat je op tijd bent. Het feest zal tot 01:00 duren, maar je kunt altijd eerder vertrekken. Je kunt natuurlijk ook je ouders vragen je op te halen, wel zo gezellig!
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De kaartverkoop begint aanstaande woensdag, 21 juni 2017. De kaartjes kosten 8 euro
en worden tot en met vrijdag 23 juni in de pauzes verkocht in de grote aula. Als je geen
kaartje hebt gekocht op school, verkopen wij deze ook aan de deur bij Club NYX. Een
¨kaartje aan de deur¨ kost 10 euro. Als de zaal vol zit, zijn de kaartjes uitverkocht en kan
je het feest niet meer binnengaan. DUS: Koop je kaartje op school!
Op het schoolfeest zijn er natuurlijk ook drankjes te koop. Dus als je na het dansen dorst
gekregen hebt kan je wat kopen bij de bar van NYX. Neem hiervoor wel wat geld mee!
Een glas cola kost ongeveer €2,50, dus neem genoeg mee. Vergeet ook geen geld mee te
nemen voor kluisjes en toiletten!
Het thema voor dit feest is, om al lekker in zomerstemming te komen, Tropical. De club
zal tropisch versierd zijn en het is leuk als je ook gekleed in het thema komt. Trek je zomerkleding dus maar alvast uit de kast! Degene die zich het beste aan het thema heeft
gehouden, krijgt een prijs!
Graag willen wij jullie wijzen op het bestand in de bijlage. Dit is het deurbeleid voor
schoolfeesten. Als iedereen zich eraan houdt zal het een fantastisch feest worden!
Wij hopen dat jullie er zin in hebben. Wij in ieder geval wel! Als je nog vragen of opmerkingen hebt, kun je een mailtje sturen naar feestcommissie@hyperionlyceum.nl.
Zie jullie in Club NYX!
Feestelijke groet,
De feestcommissie

Onderdeel scholengroep
Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam

