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Aan:  leerlingen en ouders/verzorgers gymnasium brugklas 
Datum: januari 2023 
Betreft: Klassiek diner & quiz 

 

Beste gymnasiumleerlingen en ouder(s)/verzorger(s), 

 

Vrijdag 10 februari staat volledig in het teken van het gymnasium. Overdag zal de jaarlijkse gymnasiumdag 

speciaal voor de brugklas plaatsvinden en in de avond vindt het Klassiek diner & quiz voor alle 

gymnasiumleerlingen plaats. In deze brief vindt u alle informatie over deze dag en avond. 

 

Gymnasiumdag 

De gymnasiumdag is een dag voor en door leerlingen van het gymnasium. Dit jaar zijn er voor de leerlingen 

van de brugklas allerlei activiteiten georganiseerd waarbij ze begeleid worden door bovenbouwleerlingen van 

het gymnasium. De activiteiten staan in het teken van de klassieke oudheid en de organisatie is dit jaar in 

handen van Eline Vleeming (4V), Krijn Nuijten (4V) en Linde Weeda (5V) in het kader van hun 

denkkrachtproject. De dag begint in de aula om 08:30 uur. Daarna gaan de leerlingen in groepjes uiteen voor 

de activiteiten. De leerlingen dienen zelf een lunch en drinken voor deze dag mee te nemen. Om 14:10 uur is 

de gymnasiumdag klaar en kunnen de leerlingen naar huis voor het voorbereiden van het diner, waarover u 

hieronder kunt lezen. 

 

Klassiek diner & quiz 

Op deze jaarlijks terugkerende avond komen de gymnasiumleerlingen van alle jaarlagen en veel docenten 

gezellig bij elkaar voor een zelfgemaakt diner en vindt vervolgens de grote ken-je-klassiekenquiz plaats, 

waarbij de leerlingen met hun kennis van de klassieke oudheid strijden om de winst.  Deze avond wordt dit 

jaar georganiseerd door Tamar Roosen (6V) in het kader van haar denkkrachtproject. De planning voor de 

avond is als volgt: 17.00 uur Inloop, 17.30 uur Diner, 19.00 uur Quiz, 20.15 uur Uitslag gymnasiumdag en ken-

je-klassiekenquiz. 

Voor het diner is het de bedoeling dat de leerlingen in groepjes van 2 of 3 zelf een gerecht maken voor 

ongeveer 10 tot 15 personen. Om ervoor te zorgen dat niet iedereen hetzelfde maakt, zullen de klassieke 

talen docenten in de klas een lijst rond laten gaan waarop leerlingen kunnen schrijven wat ze maken. Denk dus 

alvast na met wie en wat je wil maken.   

Voor drinken, borden, bekers en bestek wordt gezorgd door de conciërges. Als je voor je gerecht iets anders 

nodig hebt (bijvoorbeeld een opscheplepel of een kommetje), is het de bedoeling dat je het zelf meeneemt, 

overleg dit bij vragen met je docent. Probeer te zorgen voor een gerecht dat makkelijk gepakt en opgegeten 

kan worden door anderen. Ook is het fijn als iedereen een briefje maakt om bij zijn gerecht te zetten. Op het 

briefje staat wat voor gerecht het is, wie het gemaakt heeft en wat erin zit (i.v.m. allergieën).  

Het belooft een leuke dag en avond te worden!  

Mocht je nog vragen hebben dan kan je terecht bij je docent of bij Tamar (17161@leerling.huygenslyceum.nl). 

 

Hartelijke groeten, 

 

Tamar Roosen, Linde Weeda, Eline Vleeming, Krijn Nuijten & de docenten klassieke talen 
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