Aan:

alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)

Onderwerp:

start van het nieuwe schooljaar

Amsterdam, 26 juli 2017
Beste leerling, beste ouder(s)/verzorger(s),
We hopen dat jullie genieten van de eerste vakantieweek. Met dit bericht informeren we
jullie over de start van het schooljaar.
Programma eerste schoolweek
Maandag 4 september: studiedag, alle leerlingen hebben vrij. Wel verwachten we de
leerlingen die een taak hebben gekregen om 13.00 uur op school om de taak in te leveren of
de toets te maken. Een aantal leerlingen uit leerjaar 5 en 6 maakt inhaal schoolexamens voor
wiskunde A.
Dinsdag 5 september: startbijeenkomst met de mentor(en)
Leerjaar 1: 9.30-13.00 uur
Leerjaar 2: 9.00-11.30 uur
Leerjaar 3: 9.00-11.30 uur
Leerjaar 4: 11.30-14.00 uur
Leerjaar 5: 9.00-11.30 uur
Leerjaar 6: 11.30-14.00 uur
Taken en inhaal schoolexamentoetsen
De leerlingen met taken verwachten we op maandag om 13.00 uur op school. Leerlingen uit
leerjaar 5 en 6 die inhaaltoetsen of schoolexamens maken voor de overstap naar wiskunde A
vinden het toetsmoment in hun opdrachtbeschrijving (maandag om 14.00 uur en dinsdag om
9.00 uur).
Ouderavonden
Ouderavonden (mentoren aanwezig):
- Leerjaar 3 en 4: dinsdagavond, 12 september vanaf 19.30
- Leerjaar 1 en 2: woensdagavond, 13 september vanaf 19.30
- Leerjaar 5 en 6: dinsdagavond, 19 september vanaf 19.30.

Schoolkampen:
Leerjaar 1, 3 en 6 gaan al in september op kamp:
Leerjaar 6: 14 en 15 september
Surfen en kamperen in Bloemendaal, op de fiets, als feestelijke start van het examenjaar. Zorg
voor een goede fiets, slaapzak, matje, campinggasje, pannen en bestek en we vragen een
aantal leerlingen een eigen tent mee te nemen.
Leerjaar 1: 20 t/m 22 september
Indian Summer Camp: drie dagen toneelspelen en 1 nachtje kamperen in het Vliegenbos of de
Tolhuistuin, met uitvoering voor alle ouders op vrijdag 22 september.
Leerjaar 3: 20 t/m 22 september
Survival kamp in de Ardennen. Informatie is al naar de ouders en leerlingen verstuurd.
Over de schoolreizen voor leerjaar 2, 4 en 5 informeren we jullie in september.
Mentoren
Veel klassen in leerjaar 1 t/m 4 hebben volgend schooljaar 2 mentoren, die samen de klas
begeleiden. In leerjaar 5 en 6 krijgen de leerlingen een persoonlijk mentor in plaats van een
klassenmentor. Elke mentor begeleidt in deze leerjaren ongeveer 15 leerlingen. De mentor is
ook dit schooljaar weer het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders.
Rooster
In de week voorafgaand aan 4 september wordt het rooster in magister bekendgemaakt. Dan
is ook de klassenindeling in leerjaar 4, 5 en 6 zichtbaar.
Schoolfotograaf:
Trek maandag 25 september bij voorkeur kleurrijke kleding aan (geen zwart, wit of
lichtblauw). Die dag komt de schoolfotograaf langs om portret- en groepsfoto’s te maken.
We wensen jullie een mooie zomer!
Hartelijke groet,
Hans Schoonheim, teamleider leerjaar 1 en 2 (h.schoonheim@hyperionlyceum.vova.nl)
Ingeborg Nietzman, teamleider leerjaar 3 en 4
(i.nietzmanvanleeuwen@hyperionlyceum.vova.nl)
Daphne van Manen, teamleider leerjaar 5 en 6 (d.vanmanen@hyperionlyceum.vova.nl)

Bijlage: brief nieuw schooljaar schoolbenodigdheden

