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

 

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

 

Op vrijdagavond 10 februari is het weer tijd voor het Klassiek diner. Deze avond waar alle 

gymnasiumleerlingen en docenten gezellig bij elkaar komen voor zelfgemaakt eten en de ken-je-

klassiekenquiz, is voor de meesten van jullie wel bekend.  Zoals andere jaren beginnen we met een diner en 

als al het eten op is, gaan we verder met de quiz. Het enige verschil is dat de avond dit jaar georganiseerd 

wordt door Tamar Roosen, een leerling uit de 6de klas, als denkkrachtproject.  

 

Dit is de planning voor de avond: 

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 wilt 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 & de docenten klassieke talen 
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