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Betreft: Kerstactiviteiten bovenbouw vwo
Den Haag, 11 december 2018
Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s)
Via deze brief brengen wij jullie graag op de hoogte van de activiteiten die we in de
laatste schoolweek van dit kalenderjaar voor onze leerlingen organiseren.
Maandag 17 december tot en met donderdag 20 december is er les volgens het reguliere
rooster.
Donderdag 20 december: kerstgala voor de klassen 3, 4, 5 en 6
Tijd
20:00 – 00:30 uur
Deuren open
19:45 – 20:45 uur
Kosten
€ 6 (€ 10 aan de deur)
Dresscode
gala, black tie, cocktail (geen spijkerbroek, T-shirt etc.).
De kaartverkoop is vanaf 12 december, elke 1e pauze.
Schoolpas en kaartje is verplicht! Introducees zijn op dit feest niet toegestaan. Geen
alcohol, geen drugs.
Vrijdag 21 december: kerstactiviteiten in de Uithof
Leerlingen kunnen zich inschrijven voor één van de vele sportieve activiteiten in De
Uithof, al dan niet met een les: schaatsen, skiën, snowboarden, bungee-soccer, klimmen,
boogschieten etc. Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door de ouderbijdrage.
Leerlingen gaan op eigen gelegenheid naar De Uithof (Jaap Edenweg 10, Den Haag). De
Uithof is goed te bereiken met Randstad Rail 4.
Programma:
11:15 uur
11:30 uur
12:00 uur
14:00 uur
15:00 uur

Ontvangst bij De Uithof en aanmelden bij de mentor
Omkleden en uitgifte materialen per activiteit
Aanvang activiteit
Inleveren materialen en aanvang snackbuffet
Afsluiting en afmelden bij de mentor

Deze dag is een reguliere schooldag. We vinden het belangrijk dat alle leerlingen
aanwezig zijn bij de activiteiten in De Uithof. Absentie wordt in Magister geregistreerd.
Benodigdheden: Warme, makkelijk zittende kleding, handschoenen (verplicht!) en
een muts. Voor de leerlingen zonder materiaal wordt bij De Uithof materiaal
gehuurd.
Mochten er nog vragen zijn, neem dan gerust contact op met de mentor.
Mede namens alle medewerkers van Lyceum Ypenburg wens ik alle leerlingen en hun
ouder(s) en verzorger(s) alvast een prettige vakantie, fijne feestdagen en een heel mooi
2019!
Met vriendelijke groet,
Martijn van Velzen
afdelingsleider vwo bovenbouw

