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datum : 7 september 2022 

Onderwerp : schoolfotograaf en andere praktische zaken 

Aan : alle ouders en leerlingen 

 
 

Beste leerlingen, beste ouder(s)/ verzorger(s), 

We hebben de introductie met alle leerlingen achter de rug. Het was fijn om de leerlingen na de 

zomer weer terug te zien, en onze nieuwe brugklasleerlingen te mogen begroeten. Voor iedereen 

was het nog even wennen in het nieuwe gebouw, maar samen komen we er wel uit.  

 

Hieronder nog even wat praktische zaken voor de eerste lesdagen die vanaf morgen van start gaan. 

1) schoolfotograaf: Op vrijdag 9 september en dinsdag 13 september komen de 

schoolfotografen weer de bekende foto’s maken. Dit jaar wordt er ook weer een klassenfoto 

gemaakt. In de bijlage bij deze brief vindt u het rooster voor deze activiteit. De docent zorgt 

i.v.m. de strakke planning ervoor dat de klas op tijd klaarstaat. 

2) Regels op school: In de andere bijlage bij deze brief vindt u de leefregels. Zoals reeds 

aangekondigd willen we met elkaar dit nieuwe gebouw mooi en schoon houden. Uiteraard 

wordt er door de mentoren aandacht aan besteed met de leerlingen. Fijn als u thuis ook 

even bespreekt hoe belangrijk het is dat we solidair zijn en samen ons best doen deze regels 

na te leven. 

3) Kluisjes: Eén van de regels is dat de jassen in de kluisjes moeten. Die kluisjes worden weer 

verdeeld onder alle leerlingen die graag een kluisje willen. Daarvoor maken we een verdeling 

van de blokken per jaarlaag. Daarna ontvangen alle leerlingen een instructie waarmee ze zelf 

een kluisje kunnen “activeren”. Dit werkt digitaal, dus ook de toegang tot de kluisjes. Zodra 

we de verdeling en de activatie geregeld hebben ontvangen de leerlingen hierover bericht. 

4) Betreden van het gebouw: Omdat de kluisjes zich op de 1e (klas 2 en hoger) en de 3e 

(brugklas) verdieping bevinden mogen leerlingen voortaan vanaf 8.10 uur naar boven het 

gebouw in. De eerst bel zal dus om 8.10 uur gaan, de 2e bel om 8.20 uur. Dan dienen de 

leerlingen, net als voorheen, in het gebouw te zijn. Wie te laat is haalt een briefje bij de 

receptie. 

5) Leerpleinen: leerlingen hebben ook les op onze leerpleinen. Die krijgen nog een eigen naam, 

voor nu staan ze als OLC in het rooster. Op de tweede verdieping zijn 3 leerpleinen: OLC 1 is 

het talenplein tegenover de lokalen 209 en 210, OLC 2 is het burgerschapsforum tegenover 

lokaal 215 en 217, OCL 3 is het gymnasium/ Denkkracht plein tegenover lokaal 203 en 204. 

Op de 3e verdieping is 1 leerplein, dat is OLC 4, de VIP-lounge. 
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6) Fietsen: We hoopten dat op het deel van de parkeerplaats voor fietsen dat al af is meer 

fietsen geplaatst konden worden. Dit blijkt, totdat de rest af is, alleen voldoende te zijn voor 

de brugklassen. Vanaf morgen zetten de brugklassers dus hun fiets aan de achterzijde van 

het gebouw (toegang vanaf de rondweg), vanaf klas 2 zetten de leerlingen hun fiets nog bij 

de Von Flotowlaan. Dat kan op het grasveld naast de aula, maar ook onder het afdak aan de 

zijkant van het gebouw daar. Uiteraard niet meer in de fietsenkelder, die is al afgesloten. 

 

 

Hopelijk hebben alle leerlingen er zin in gekregen de afgelopen 2 dagen. De ijsjes waren in ieder 

geval lekker en dat het zonnetje scheen droeg zeker bij aan de goede sfeer. We waren gisteren ook 

nog te zien in het nieuws bij Studio 040. Leuk dat er weer enthousiaste leerlingen waren die daar 

even hun verhaal hebben verteld over de start van het nieuwe schooljaar in ons nieuwe gebouw.  

 

Voor alle leerlingen heel veel succes het komende schooljaar. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Loes Corbeij-Bergman 

Rector Huygens Lyceum 

 


