
 

 

1 / 3 

 

 

datum : 1 september 2022 

Onderwerp : start schooljaar 

Aan : alle ouders en leerlingen 

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

Hopelijk heeft iedereen een heerlijke vakantie gehad, in goede gezondheid. Voor ons was het deze 

vakantie nog heel spannend, maar we gaan starten in ons nieuwe gebouw aan de Rachmaninowlaan. 

Het wordt prachtig, maar het is nog niet af. Wel ver genoeg dat de kennismaking op dinsdag en/ of 

woensdag 6 en 7 september doorgaat (zie de bijlage bij deze brief) en dat de lessen starten op 

donderdag 8 september. We hebben er heel veel zin in! 

 

Voor een goede gang van zaken aan het begin van het schooljaar hieronder een aantal 

mededelingen: 

1) Rooster: Vanaf vrijdag staat Magister weer open. Pas aan het einde van de middag is het 

juiste rooster voor de leerlingen te zien. We draaien dan een aantal weken met dit rooster, 

als er grote fouten in zitten worden deze nog aangepast. Leerlingen kunnen hiervoor terecht 

bij de leerlingcoördinator. 

2) Nieuw gebouw nog niet helemaal af: Zoals ik in de inleiding aangaf, is het gebouw nog niet 

helemaal af. Dit zal dus soms om flexibiliteit vragen. De lokalen zijn dan zeker gereed, maar 

bepaalde andere faciliteiten, zoals de mediatheek en de catering, waarschijnlijk nog niet. 

Ook zullen er nog een aantal (kleine) werkzaamheden verricht worden. We beperken de 

overlast voor de leerlingen zoveel mogelijk. 

3) Bereikbaarheid van school: Om bovenstaande reden is de school nog niet telefonisch 

bereikbaar. Voor dringende zaken kunt u een mail sturen naar de leerlingcoördinator of de 

afdelingsleider. 

4) Samenstelling schoolleiding en leerlingcoördinatoren: Er zijn enkele wijzigingen in de 

verdeling van de afdelingen. Zie hieronder bij wie u nu terecht kunt in schooljaar 22-23: 

 
Afdelingsleiders: 

• Nan Kassies (KAS): klas 1 

• Edwin van den Hooven (HVE): klas 2 H/V en klas 3V 

• Ellen van Esch (ESE): klas 3 t/m 5H 

• Emile Prick (PRC): klas 4 t/m 6V 
 

Leerlingcoördinatoren: 

• Anita Meulman (MLM): klas 1 

• Sanne van Horssen (HRS): klas 2 H/V en klas 3V 

• Simon Cornelissen (CRN): klas 3 t/m 5H 

• Noortje Mulder (MDR): klas 4 t/m 6V 
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5) Fietsenstalling: Ook de fietsenstalling is nog niet gereed. Vanaf donderdag parkeren de 

leerlingen uit de onderbouw (klas 1 t/m 3) hun fiets op het terrein van de nieuwe school. Dat 

terrein betreden ze via de Limburglaan. De leerlingen van de bovenbouw parkeren nog op 

het terrein van de oude school aan de Von Flotowlaan, op het grasveld bij de aula. 

Leerlingen dienen de aanwijzingen van het personeel goed op te volgen waar iedere klas de 

fiets mag neerzetten. We raden leerlingen aan een kettingslot mee te nemen zodat ze hun 

fiets vast kunnen zetten, zodra de stallingen daarvoor geïnstalleerd zijn. 

6) Gedragsregels: We willen met elkaar onze spiksplinternieuwe school uiteraard mooi, heel en 

netjes houden. Daarom zal er meteen in de eerste week aandacht besteed worden aan de 

schoolregels. We verwachten van iedereen dat ze hier hun steentje aan bijdragen zodat het 

een fijn gebouw blijft.  

7) Ouderavonden: In september zullen weer alle eerste ouderavonden plaatsvinden. De 

uitnodigingen hiervoor ontvangt u op korte termijn. 

 

Ik wens alle leerlingen een heel mooi schooljaar toe in een inspirerende en uitdagende nieuwe 

schoolomgeving. Met elkaar gaan we er een prachtig jaar van maken. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Loes Corbeij-Bergman 

Rector Huygens Lyceum 
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Rooster kennismaking klassen met mentor 6 en 7 september 

 

  

• De leerlingen worden op het aangegeven tijdstip verwacht in de aula. Vervolgens gaan zij naar de 
verschillende lokalen met hun mentor. 

• In de middag of aansluitend aan de bijeenkomst volgt er een activiteit van de klas of jaarlaag, dit 
wordt door de mentor gecommuniceerd en geregeld. 

 
 
 


