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Aan de leerlingen van 4, 5 en 6 gymnasium en hun ouders/verzorgers

Betreft: gymnasiumdag dinsdag 5 maart
Beste leerling, geachte heer/mevrouw,

Op dinsdag 5 maart is de jaarlijkse gymnasiumdag voor de bovenbouwleerlingen van
Lyceum Ypenburg. Met de leerlingen van klas 4, 5 en 6 gymnasium hebben we die dag
een gevarieerd programma, startend in school met de theatervoorstelling “Ken je
Klassiekers”. Theatergezelschap Aluin loodst ons in een uur door maar liefst 8 beroemde
Griekse tragedies. Orestes, die ongelukkig genoeg eerst zijn vader en later zijn moeder
vermoordde; Oedipous, die zonder het te weten zijn vader vermoordde en met zijn
moeder trouwde; Medea, die wraak wilde nemen op haar overspelige ex en hun beide
kinderen vermoordde. Ze komen allemaal langs. Na zoveel ellende te hebben
aanschouwd en

 (katharsis=zuivering) te hebben ervaren, zijn we toe aan

pauze!
We vertrekken we per bus naar de sleutelstad én oudste universiteitsstad van Nederland:
Leiden. Daar krijgt iedereen tijd om rond te lopen en lekker te gaan lunchen.
Na de lunchpauze verzamelen we in het Rijksmuseum van Oudheden aan het Rapenburg
in Leiden. Daar wordt de groep opgesplitst in groepjes voor wisselende workshops of
rondleiding. De vijfde klas krijgt zelfs een rondleiding in het Latijn door Casper Porton.
Moeilijk? Casper laat zien dat dat reuze meevalt.
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Praktische informatie:
-

We verzamelen om 8.30 op school. Je krijgt koffie, thee en wat lekkers rondom
de theatervoorstelling.

-

Om 10.30, na de voorstelling, vertrekt direct de bus naar Leiden. Daar krijg je
vrije tijd om te lunchen. De lunch is op eigen kosten, leerlingen kunnen er
uiteraard voor kiezen om hun eigen eten en drinken mee te nemen.

-

Uiterlijk 17.00 vertrekken we weer uit Leiden. Afhankelijk van file zal de bus zal
rond 17.30 uur weer terug zijn bij school.

De begeleiding tijdens de gymnasiumdag bestaat uit de heer J.A. Boek, mevrouw J.
Landheer, mevrouw J. Riemens, mevrouw F. Wetsema en de heer M. van Velzen. Mocht u
nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende via
rmn@lyceumypenburg.nl of met de afdelingsleider van vwo bovenbouw, de heer Van
Velzen (vlz@lyceumypenburg.nl).
Wij, de begeleiders, hebben er veel zin in om met onze bovenbouwleerlingen op pad te
gaan tijdens deze jaarlijkse traditie!
Vriendelijke groet,
Mevr. drs. J. Riemens

