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Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van het Hoeksch Lyceum 
 
Datum  : 16 december 2021 
Kenmerk : VRG/grb 
Betreft  : kerstgroet 
 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, 
 
 
Kalenderjaar 2021 loopt ten einde. De maand december is altijd een gezellige maand op school. 

De lokalen worden door de docenten in kerstsfeer gebracht. In de hal van de school staan 

kerstbomen en de aula is prachtig versierd door een paar zeer creatieve ouders. Normaal 

gesproken hebben we in deze periode een aantal kerstactiviteiten op het programma staan 

zoals een kerstmarkt, het kerstzwemmen en het prachtige kerstgala. Helaas, het verhaal is 

inmiddels bekend, weer zijn we gedwongen om deze activiteiten te schrappen door het 

coronavirus. 

Toch willen wij er alles aan doen om 2021 met de leerlingen op een aangename manier af te 

sluiten. Een gezellige samenkomst is wel toegestaan in klassenverband. Voor vrijdag 24 

december ziet het programma er als volgt uit: 

Alle leerlingen mogen in (creatieve) kerstoutfit naar school komen. In de klassen 1, 2 en 3 h/v is 

er een kerstontbijt onder leiding van mentor of docent van  8.25 uur tot 10.40 uur. Het 

feestelijke ontbijt wordt door school aangeleverd. De leerlingen hoeven dus niets mee te 

nemen. 

In de bovenbouw (klassen 4, 5 en 6) en 3 mavo zijn de eerste drie lesuren volgens rooster. Van 

11.05 uur tot 12.35 uur is er een kerstbrunch, eveneens aangeleverd door school. 

De schooldag eindigt dus voor onderbouw om 10.40 uur en voor de bovenbouw iets over half 

een. 

Vrijdag begint voor iedereen een welverdiende kerstvakantie. Namens al het personeel van het 

Hoeksch Lyceum wens ik allen mooie dagen toe. Laat 2022 een jaar worden met veel 

genietmomenten, aandacht voor elkaar, geven en delen, vertrouwen, nieuwe kansen, 

inspirerende ontmoetingen, verwondering en bewondering, kortom met een heel jaar 

vuurwerk. 

 

Met warme kerstgroet, 
 
mw. R.M. Valkenborg, 
rector Hoeksch Lyceum 


