Amsterdam, 25 januari 2017
Beste ouders/verzorgers en leerlingen van klas 1,
In het 1e leerjaar op het Hyperion maken de leerlingen kennis met allerlei vakken,
waaronder Klassieke Vorming. Naast de gewone lessen Grieks en Latijn hoort hier ook een
theatervoorstelling van Theater Aluin en een bezoek aan het Archeologisch Museum van de
Universiteit van Amsterdam bij.
Op 7 en 8 februari a.s. zullen de klassen een bezoek brengen aan dit Allard Pierson
Museum in de stad. De klassen krijgen daar een rondleiding over o.a. de zolder met de
beroemde gipsen beelden, over de vaste expositie en er is gelegenheid om zelf rond te
lopen, en een opdracht voor Beeldende Vorming te maken. De indeling is als volgt:
1D en 1E op dinsdag 7 februari van 10:00 tot 12:15 uur
1A en 1B op dinsdag 7 februari van 12:45 tot 15:00 uur
1C op woensdag 8 februari van 10:00 tot 12:15 uur
Onder begeleiding zullen de klassen om 9:30 respectievelijk 12:15 op de fiets vertrekken en
12.45 uur respectievelijk 15:30 weer terug zijn op school. De fietsen zijn nodig omdat het zo
in een half uur mogelijk is om van school bij het Allard Pierson Museum te komen. Wij
vragen daarom alle leerlingen om die dag op de fiets naar school te komen. Na afloop
fietsen we ook met zijn allen terug naar school.
Op donderdagmiddag 16 maart zal voor leerlingen en hun ouders een speciale voorstelling
van de Griekse Klassieken plaatsvinden evenals een voorlichtingsronde over wat het
gymnasium precies inhoudt. Dit zal zijn tussen 15:15 en 17:00 uur. We nodigen u van harte
uit om hier samen met uw zoon/dochter bij aanwezig te zijn. Zet u de datum dus alvast in de
agenda!
Wij kijken uit naar een leerzame en inspirerende week!
Vriendelijke groet,
Sectie Klassieke Talen
Mannus Goris, Floor de Jonge, Jacob Kaandorp, Ingeborg
Nietzman en Annelies Weerts

