
 

 

1 / 2 

 

 

Datum:   24 november 2022 
Ons kenmerk : L1/kas/kpw 
Onderwerp:   Huygensdag 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen uit de brugklas, 

Het Huygens Lyceum organiseert in de brugklas de Huygensdag. Dit zijn speciale lessen rondom het 

leven en de uitvindingen van Christiaan Huygens, naar wie onze school is vernoemd. De leerlingen gaan 

proefjes doen, programmeren, een toverlantaarn maken en leren over de Gouden Eeuw. Er is ook een 

intensieve Huygens-workout.  

 

Dit jaar is de Huygensdag op donderdag 1 december, op de laatste dag van de proefwerkweek. De 

leerlingen hebben die dag geen proefwerken meer, maar een aangepast rooster met speciale lessen. 

Voorafgaand aan de proefwerkweek wordt aandacht besteed aan de Huygensdag in de VIP-les. Op de 

dag zelf ontvangen ze tijdens het eerste lesuur het lesmateriaal en een uitgeprint rooster (deze staat 

niet in Magister).  

 

Donderdag 1 december 

Klas Starttijd Eindtijd Lokaal les 1 

1H1 8:20 14:10 024 

1H2 8:20 14:10 111 

1AH1 8:20 14:10 113 

1AH2 8:20 14:10 114 

1AH3 10:20 16:10 116 

1GY1 10:20 16:10 113 

1GY2 10:20 16:10 111 

1GY3 10:20 16:10 215 

De lessen worden op school gegeven door docenten van verschillende vakken en een externe 

instructeur. Elke leerling neemt mee: 

• Lange sokken en gymkleding 

• Een etui (met schaar, pen, potlood en rekenmachine)  

• Een telefoon met oortjes  

• Eigen eten/drinken voor in de pauzes, we volgen de normale onderbouw lestijden, met een 

extra pauze van 20 minuten voor het 7e uur. 

Het wordt een leuke dag! 

Met vriendelijke groeten, 

Mevr. N. Kassies       

Afdelingsleider klas 1   
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Christiaan Huygens is geboren in Den Haag op 14 april 1629. Zijn 
vader was Constantijn Huygens, een schrijver en adviseur van twee 
prinsen van Oranje. Christiaan was veel meer geïnteresseerd in de 
natuur- wis- en sterrenkunde. Een van de beroemdste dingen die 
Christiaan Huygens heeft uitgevonden was het slingeruurwerk. Ook 
heeft Huygens de ring rond Saturnus ontdekt. Hij heeft dit ontdekt met 
een speciale telescoop met door hem zelf geslepen lenzen. 
Daarnaast heeft hij meerdere theorieën opgesteld, over het 
golfkarakter van licht, kansberekening en krachten. Christiaan 
Huygens is overleden op 8 juni 1695 in Den Haag. (Bron: 
https://wikikids.nl/Christiaan_Huygens) 

 

 


