
 
  

 

 

 

 

 

Datum :  24 maart 2023 

Kenmerk :  SB/COR/KPW 

 

 

Betreft: Opening school d.m.v.  Young Impact Take Over 
 
Beste ouder/verzorger(s), 
 
Ter gelegenheid van de opening van ons nieuwe gebouw hebben we op donderdag 30 maart voor onze 
leerlingen een speciaal programma georganiseerd in samenwerking met Young Impact. Alle leerlingen van de 
brugklas tot en met het eindexamenjaar gaan donderdag aan de slag met professionele trainers van Young 
Impact én onze eigen docenten. Op vrijdag 31 maart vervallen de lessen na het 5e uur vanwege de officiële 
opening voor docenten en genodigden. Na de kleine pauze hebben alle leerlingen die dag les volgens het 
bovenbouwrooster zodat alle leerlingen om 12.50 uur uit zijn. 
 
Wat is Young Impact? 
Young Impact is een non-profit organisatie die jongeren helpt de wereld mooier te maken op een manier die 
bij hen past. Young Impact gelooft dat alle jongeren de wereld positief kunnen veranderen. Of je nu 
boodschappen haalt voor de buurvrouw of een festival organiseert tegen voedselverspilling, samen maken we 
het verschil.  
 
 
Programma Take Over donderdag 30 maart 

Tijd Wat Wie Waar 

9:15 Inloop iedereen gymzalen 

9:30 Start iedereen gymzalen 

10:00 Ochtend deel 1 Per klas of jaarlaag Zie Magister 

11:30 Ochtend deel 2 Per klas of jaarlaag Zie Magister 

13:00 Pauze iedereen Buiten, aula 

13:30 Middag keuzeprogramma 
Mega-challenge 

Onderbouw/ bovenbouw  

15:15 Afsluiting met artiest iedereen gymzalen 

15:45 Einde   

 
 
Het programma van de Young Impact Take Over duurt een gehele schooldag. Tijdens de workshopsessies in de 
ochtend leren de jongeren: Hoe kom ik uit mijn comfortzone, hoe kan ik al impact maken en wat vind ik 
belangrijk? Daarop kiezen zij een mega-challenge die ze in de middag gaan uitvoeren. Deze mega-challenges 
beslaan de volgende 5 thema’s: maatschappij, gelijke kansen, diversiteit, klimaat en gezondheid. Er is ook een 
feestelijk element, want de inzet van de leerlingen mag gevierd worden! De dag eindigt daarom met een 
optreden van een artiest. 
 
  



 

 

 

 

 
 
 
Wat heeft uw kind nodig?  

- Mobiele telefoon voor in de middag 
- Etui 
- Eten/drinken (de catering is gesloten, al zal er gedurende de dag ook iets lekkers worden aangeboden) 
- Gymschoenen. Deze worden bij binnenkomst in de school aangedaan en gedragen in de hele school, 

omdat we regelmatig gebruik zullen maken van de gymzalen. 
 
Voor het thema gelijke kansen hebben we ons verbonden aan een aantal goede doelen: 

• We zamelen slaapzakken in voor Sheltersuit (https://sheltersuit.com/nl/). 

• We zamelen houdbaar voedsel en drogisterijartikelen (tandpasta, tampons, shampoo etc.) in voor de 
Voedselbank Eindhoven (https://www.voedselbankeindhoven.nl/). 

• We zamelen oude mobieltjes in om te recyclen. De opbrengst gaat o.a. naar Cliniclowns. 
 
Helpt u mee? Artikelen kunnen op 29 en 30 maart worden ingeleverd bij de receptie. 
 
Tijdens de Take Over worden door Young Impact foto en film opnames gemaakt. Er is met Young Impact 
afgesproken dat er beeldmateriaal gemaakt mag worden van groepen leerlingen en van individuele leerlingen 
zolang die niet herkenbaar in beeld zijn. Wanneer u of uw kind niet wil dat er opnames worden gemaakt, kan 
bij de receptie een badge worden afgehaald waarmee deze keuze zichtbaar wordt gemaakt. 
 
 
Wij kijken erg uit naar de Young Impact Take Over op 30 maart en zijn op dit moment hard bezig om alles in 
orde te maken, zodat het een onvergetelijke en inspirerende dag wordt voor uw kind!  
 
 
Mocht u na het lezen van de informatie nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met de 
mentor/afdelingsleider van uw kind. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Loes Corbeij-Bergman 
Rector Huygens Lyceum 

 

 

 

 


