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Inleiding
(door: M. Greeven)

Brugklaskamp in Someren

Voordat u gretig start met het lezen van deze eerste ouderbrief van het
schooljaar 2021-2022, wil ik u vragen een moment stil te staan bij de
geplaatste afbeeldingen naast de teksten in deze brief. Misschien ervaart u
tijdens het bekijken van de foto’s hetzelfde als ik, namelijk een intens gevoel
van blijdschap en dankbaarheid. Hoewel corona nog niet overwonnen is,
hebben we dit cursusjaar met elkaar kunnen starten zoals we gewend zijn.
Het hybride onderwijs, de halve klassen en de mondkapjes op school worden
langzamerhand herinneringen aan vervlogen tijden. Zoals u kunt zien, zijn de
lokalen weer goed gevuld, wordt er weer vol enthousiasme kennis gedeeld
en verworven, worden er weer vele activiteiten georganiseerd en genieten
we met z’n allen van de schat aan mogelijkheden waarin we eens zo beperkt
werden. Namens alle medewerkers van De Populier wens ik u een leerzaam en
gezond nieuw schooljaar!

NPO-schoolscan
(door: R. van Oevelen, rector)
Bovenaanzicht ingang lyceum

In de vorige ouderbrief heb ik u bericht over de zogenaamde ‘scan’ die we
hebben uitgevoerd om onderwijsachterstanden in beeld te brengen. Dit
kunnen achterstanden zijn op sociaal-emotioneel gebied, maar ook op
cognitief gebied. Aan de hand daarvan heeft de school een plan opgesteld om
deze achterstanden ‘in te lopen’. Gelukkig is de school weer vol in bedrijf en
geven de leerlingen zelf aan dat ze daar het meeste baat bij hebben.

Nieuwbouw

(door: R. van Oevelen, rector)
Voorgevel lyceum

Het lyceumgebouw is aan vervanging/renovatie toe en daartoe is er al jaren
contact tussen gemeente en Lucas Onderwijs. Al eerder waren er tekeningen
gemaakt, maar die bleken niet binnen het budget van de gemeente te passen.
Op dit moment worden er twee scenario’s uitgewerkt: volledige nieuwbouw
en een gebouw waarbij de gevel intact blijft. Voorlopig is er in ieder geval nog
geen zicht op een ander gebouw.

Oudernetwerk

(door: R. van Oevelen, rector)
Tot mijn grote genoegen hebben zich 63 (!) ouders aangemeld voor het nieuw
op te richten oudernetwerk. Zij krijgen binnenkort van ons een uitnodiging
voor een startbijeenkomst.
Ouderbijeenkomst op De Populier mavo
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ICT

(door: R. van Oevelen, rector)

Klaslokaal met Ctouch presentatiescherm

We hebben in de afgelopen periode gezien wat een enorme impact onze ICTvaardigheden en faciliteiten kunnen hebben op het verzorgen van onderwijs.
Onderwijs blijft in essentie een interactie tussen leerlingen en docent, het liefst
in driedimensionale vorm, maar ICT kan ons daarbij behoorlijk van dienst zijn.
Op de mavo zijn de voorzieningen wat beter geregeld dan op het lyceum,
omdat het mavo-gebouw relatief nieuw is. Op het lyceum hebben we allerlei
verschillende systemen in de klas, maar nog voor de kerstvakantie gaan we die
vervangen door zogenaamde Ctouches in elk lokaal.

Samen doen we het beter

(door: G. Putmans, teamleider 2 t/m 6 vwo)

Introductiemiddag klas 2 op het strand

Graffitiworkshop tijdens de introductiedagen van havo 4

“Leren doe je niet alleen”, zei ooit eens een docent tegen mij. Als sociale
wezens leren wij mensen van elkaar. Ook op school vormen we samen een
leergemeenschap. Uw bijdrage mag daarbij niet ontbreken. Korte lijntjes
met thuis vinden we belangrijk. Daarom hebt u inmiddels kennis kunnen
maken met de mentor van uw kind en volgen er in de komende periode
informatieavonden over allerlei onderwerpen. Eind november ontvangt u de
uitnodiging voor de eerste tafeltjesavond. Tijdens ontmoetingen als deze gaan
we met u (en uw kind) in gesprek. We benoemen successen en denken na
over wat nog niet zo goed gaat. Uw feedback en inzichten zijn daarbij voor ons
onmisbaar.
Ook de leerlingen vragen we om hun feedback. Afgelopen juni hebben we
via een vragenlijst onderzocht hoe tevreden ze zijn over onze lessen en over
de veiligheid op onze school. De uitkomsten van deze enquête analyseren
we met het hele team en leiden waar nodig tot gerichte verbeterplannen.
Zodra een en ander zich verder heeft uitgekristalliseerd, zullen wij u hierover
informeren.
Deze week nemen we traditiegetrouw de klassenklimaatenquête af. We
bevragen leerlingen dan specifiek op het werkklimaat en de sfeer in de klas.
Dat herhalen we later in het jaar.
Via Magister kunt u de dagelijkse voortgang van uw kind volgen. Mocht de
situatie daar aanleiding toe geven, neem dan gerust contact met ons op.
Het komt wel eens voor dat ouders ons vragen waarom ze geen informatie
meer ontvangen van school en ook de cijfers van hun kind niet meer kunnen
zien. Wanneer een leerling 16 jaar wordt, krijgt deze een automatische melding
in Magister waarin wordt gevraagd om aan te geven welke informatie wij met
ouders mogen delen. Als een leerling 18 wordt, worden ouders automatisch
losgekoppeld van het Magisteraccount van de leerling. In dit laatste geval
moet de leerling zelf actie ondernemen om de ouders weer te autoriseren.
Kortom, mocht u de laatste tijd informatie missen, ga hierover dan in gesprek
met uw zoon of dochter.

Brugklassers in hun eerste week op De
Populier
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Nieuwe teamleider
(door: T. van der Voort, teamleider 3 en 4 mavo)

Thijs van der Voort, teamleider 3 en 4 mavo

Achterzijde Populier mavo aan de Dunklerstraat

Leerlingen uit de deviceklassen krijgen hun
Chromebook uitgedeeld

Via de website is mijn aanwezigheid op school enige tijd geleden al
aangekondigd, nu is mij gevraagd om mij aan u voor te stellen in deze
Ouderbrief.
Ik ben Thijs van der Voort en vanaf 1 augustus jl. werk ik als teamleider van
mavo 3 en 4 op de Dunklerstraat. Ik ben verantwoordelijk voor het reilen en
zeilen in de mavo-bovenbouw en het is mijn taak om de ICT/ het digitale
onderwijs op orde te krijgen/ houden. Dus ook op het lyceum ben ik
regelmatig te vinden.
Ik ben vader van twee kinderen, Stan (8 jaar) en Bente (6 jaar). Samen met
Wendy, mijn vrouw, wonen wij met veel plezier in het mooie Waddinxveen.
In mijn vrije tijd speel ik tennis en zaalvoetbal.
De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest op het Beroepscollege in
Zoetermeer. Mijn functie daar was afdelingsleider VMBO (basis/kader). Deze rol
heb ik 5 jaar vervuld, daarvoor was ik werkzaam als gymdocent en teamleider
op het IJsselcollege in Capelle aan den IJssel.
Nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging op De Populier. Het is fijn nu ‘echt’ te
kunnen starten en ik kijk ernaar uit u te mogen ontmoeten!

Deviceklas

(door: T. van der Voort, teamleider 3, 4 mavo)
Enkele weken geleden zijn we gestart met onze drie deviceklassen. Op 14
september hebben alle leerlingen een Chromebook uitgedeeld gekregen. Het
is de bedoeling dat de leerlingen die iedere les met zich meedragen. Naast het
Chromebook wordt er tijdens de lessen ook gebruik gemaakt van de lesboeken.
Het gebruik van een Chromebook is niet nieuw op onze school, maar de inzet
van een persoonlijk Chromebook in iedere les is dat wel.
Door middel van het Chromebook kunnen we gemakkelijker differentiëren
en hebben we toegang tot nog meer lesmateriaal. Daarnaast is het mogelijk
leerlingen op afstand en op andere momenten instructies aan te bieden.
Uiteraard nemen de vaardigheden in het werken met het Chromebook hierdoor
automatisch toe, zowel bij de leerlingen als bij de docenten, wat in onze huidige
tijd van groot belang is.
Door het gebruik van het Chromebook verwachten wij een hoger
leerrendement en meer leerplezier uit de lessen te kunnen halen. Daarbij gaan
we ervan uit dat we de opbrengsten beter inzichtelijk kunnen maken.
In april 2021 evalueren we het werken met de Chromebooks. Al naar gelang
de uitkomst van de evaluatie, zullen we besluiten nemen voor het nieuwe
schooljaar 2022-2023.
De leerlingen die op dit moment met de Chromebooks mogen werken, zijn er in
ieder geval heel blij mee, al vinden sommigen het wel ‘gedoe’ vanwege de volle
rugtas.

Aan de slag met het Chromebook
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HOMI-app

(door: M. Sturing, teamleider 3 t/m 5 havo)

Leerlingen uit de deviceklas ontdekken
samen hoe het Chromebook werkt.

Homi is een hulpmiddel bij het plannen van huiswerk. Dit jaar hebben we in
een aantal klassen de Homi-app beschikbaar gesteld voor onze leerlingen. Dit
is een app waarmee leerlingen het huiswerk uit Magister kunnen importeren
en plannen.
Het plannen van huiswerk is al aan de orde zolang er scholen zijn. Vroeger
schreven we ons huiswerk in onze agenda’s die in één oogopslag toonden
wat er die week van ons verlangd werd. Nu noteren de docenten het huiswerk
in Magister en noteert de leerling niets meer. Wij hebben gemerkt dat een
kleine groep leerlingen hierdoor in de problemen raakt. Deze leerlingen
beginnen te laat met leren en zien niet op tijd dat bepaalde taken veel meer
tijd vergen dan een middag of avond. Er wordt namelijk slechts een dag
vooruit gekeken in Magister.
Door de app te gebruiken, kan dat probleem voorkomen worden. De app
leert leerlingen hun huiswerk op te delen in kleine stukjes en dit te spreiden.
Iedere dag krijgen ze dan hun takenlijst te zien op hun mobiel. Als leerlingen
zich houden aan die takenlijsten, kunnen piekbelastingen voorkomen worden
en daarmee ook een hoop stress (en onvoldoendes).
Op dit moment merken we dat de leerlingen de app nog niet veel gebruiken.
Maar het is een hulplijn die het hele jaar beschikbaar blijft voor de leerlingen
uit mavo/havo/vwo 1 en 2, havo 3 t/m 5 en mavo 4.

Brugklassers volgen een kennismakingslessen in het lokaal

Voorlichting M4, H5, V6
(door: M. Greeven)

Dhr. Tissink, decaan havo 5, geeft voorlichting aan ouders

Op dinsdag 5 en donderdag 7 oktober waren de voorlichtingsavonden
voor de ouders van mavo 4, havo 5 en vwo 6. Naast informatie over het
eindexamenjaar, vertelden onze decanen over het tijdpad van het eerste
schoolonderzoek tot en met het behalen van het diploma en alles wat daarbij
komt kijken (zie onze website voor meer informatie).
Er werd ook uitgebreid gesproken over de mogelijkheden die de
leerlingen hebben om zich te oriënteren op een vervolgopleiding en over
de toelatingseisen. Ter oriëntatie op een vervolgopleiding kan uw kind
bijvoorbeeld open dagen bezoeken en kan het een dag meelopen met een
student. De toelatingseisen (of vooropleidingseisen) verschillen per opleiding.
Dit houdt in dat de leerling bijvoorbeeld aan een bepaald profiel moet
voldoen of bepaalde vakken moeten hebben gevolgd. Daarnaast zijn er soms
aanvullende toelatingseisen, denkt u bijvoorbeeld aan een auditie of een
toelatingstoets.
Ouders werden ook geïnformeerd over decentrale selectie. Dit betekent
dat een student voor sommige opleidingen niet zomaar toegelaten wordt.
Dat is bijvoorbeeld het geval bij opleidingen waar speciale talenten voor
nodig zijn of bij heel populaire opleidingen. Een opleiding met decentrale
selectie of een numerus fixus mag zelf bepalen welke studenten zij
het meest geschikt vindt voor de opleiding.

Voorlichtingsavond voor ouders op het
lyceum
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Dhr. Tissink informeert ouders over de
examenregeling en studiemogelijkheden

Het is dus belangrijk dat uw kind zich indien van toepassing goed voorbereidt
op de decentrale selectieprocedure. Iedere vervolgopleiding heeft haar eigen
regels.
Tot slot is er verwezen naar verschillende websites (DUO, studielink,
studiecheck) en het LOB-programma dat onze leerlingen in mavo 4 volgen
om het maken van de juiste keuze iets te vergemakkelijken.
De op deze avonden besproken informatie is uiteraard ook met onze
leerlingen gedeeld en terug te lezen in de studiekeuzespecials die de
leerlingen van de decanen (hebben) ontvangen. Mocht u of mocht uw kind
toch nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met een van onze
decanen: R. Mesman (mavo), D. Tissink (havo) en L. Lips (vwo)

Bezoek minister De Jonge
(door: M. van der Stel, docente Nederlands)

Minister De Jonge wordt op het lyceum
ontvangen door dhr. Putmans

Minister De Jonge geeft een gastles over
mRNA-vaccins

Wat is nepnieuws? En waarom is het belangrijk om echt nieuws van nep te
kunnen onderscheiden? Met die vragen begonnen de derde klassen op het
vwo dit schooljaar bij Nederlands. Vragen die al snel gaan over de actualiteit.
Het was daarom extra leuk voor A3B dat minister Hugo de Jonge
op donderdag 9 september les kwam geven.
Als voorbereiding op het bezoek hadden de leerlingen zelf naar nieuws
gezocht over coronavaccinaties. Van twijfelachtig nieuws over aliens, via
nieuws over de langetermijnwerking tot echt nieuws over de feiten.
Samen met biologiedocent Marten Hazelaar informeerde de minister de
leerlingen over de werking van de zogenaamde mRNA-vaccins. Want, zo
redeneerde De Jonge, “je kunt alleen besluiten of je wel of niet gevaccineerd
wilt worden als je goed geïnformeerd bent”.
Na een korte uitleg over het vaccin mochten de leerlingen vragen stellen.
We hadden Hugo de Jonge al vaak vragen zien beantwoorden tijdens de
coronapersconferenties, maar nu mochten we zelf op de stoel van de journalist
zitten.
De leerlingen zagen zichzelf de dagen na het bezoek op verschillende sociale
media langskomen. Instagram. Twitter. En zelfs bij NOS Stories.

Introductiedagen
(door: C. Dekkers, teamleider 1 en 2 mavo/havo & M.Greeven)

Leerlingen uit havo/vwo 2 met hun mentor
tijdens de introductiedag

De eerste schoolweek stond in het teken van (hernieuwde) kennismaking
met elkaar. Tijdens de introductiedagen is het jaarthema ‘Klaar voor de start’
regelmatig aangehaald. Zo vroegen we onze brugklasleerlingen of zij klaar
waren voor de nieuwe start op hun nieuwe school. Maar de vraag werd
natuurlijk ook gesteld aan alle overige leerlingen. Het is voor iedereen altijd
spannend om weer te moeten starten, in je eigen klas of in een nieuwe klas.
De introductiedagen zijn prettig verlopen. Er werd onder andere gesport
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op het strand van Scheveningen en er waren allerlei activiteiten binnen en
buiten school georganiseerd waar iedereen enthousiast aan mee gedaan heeft!
We hopen dat alle leerlingen zich (weer) helemaal thuis voelen op De Populier en
dat we dit schooljaar met elkaar de finish bereiken zonder al te veel beperkingen!

Buitenschoolse activiteiten
Brugklaskamp
Introductiedag op het strand van Scheveningen

Kanoën tijdens het brugklaskamp

Brugklassers verzamelen zich rond het
kampvuur tijdens brugklaskamp

Workshops tijdens brugklaskamp

(door: de begeleiders van het kamp)
Lang was het onduidelijk of we op pad mochten gaan. Wat fijn dat wij begin
september de ‘go’ kregen. Met al onze bruggers konden we op kamp! Super
spannend. Het was even onwennig om weer in zo’n grote groep samen te zijn,
maar we kunnen terugkijken op een zeer geslaagd kamp.
Zo hebben we samen gekanood (wel bijna 3 uur lang!), samen gesport, samen
(meelwormen) gegeten, samen gelachen, samen geslapen, samen heimwee
gehad, samen gezongen, samen rond het kampvuur gezeten, samen gespeeld,
zijn we samen moe geweest en samen schor, hebben we samen raketten gelanceerd, samen opgeruimd, samen gegiecheld, samen geknutseld, en zijn we
samen onzelf geweest. En dat zijn we nog steeds, want dat kan op De Populier,
jezelf zijn!
We zijn op dit moment aan het onderzoeken wat er mogelijk is om onze tweede
klassers een onvergetelijke tijd te bezorgen. Als we de toegevoegde waarde van
een kamp evalueren, beseffen wij dat klas 2 de afgelopen jaren veel
teleurstellingen heeft moeten verwerken: groep 8 was anders, waarschijnlijk
geen musical, geen kamp om de basisschool af te sluiten en vervolgens ook
geen brugklaskamp. Ook onze tweede klassers verdienen een mooie herinnering
aan een kamp.
We houden u op de hoogte. Eerst kunnen we nog genieten van de verhalen uit
de brugklas en de vernieuwde dynamiek in de klassen. Moe, maar blij kijken we
terug.
Antigone: Mon coeur me dit
(door: P. van Beuningen, docent kunst en GLC )
Volg je je hart? Kom je in verzet als je het ergens hardvochtig niet mee een bent?
En is het verstandig om in verzet te komen? Vragen die nog na blijven zinderen
na het zien van de film ‘Antigone’. In het kader van het vak GLC en het Movies
That Matter festival bekeken V4 en V5 gymnasium deze film in Pathé Buitenhof.
Het allerallereerste culturele uitje van dit schooljaar! De film is een moderne
bewerking van de Griekse tragedie waarin een jonge krachtige vrouw het met
heel haar hart opneemt tegen de autoriteiten. Deze klassieke strijd wordt in
de film vooral gestreden via social media. In de klas lazen we de tragedie en
praatten we na over de thema’s en de overeenkomsten en verschillen tussen film
en tragedie. Wat de docenten en leerlingen betreft, is de film een echte aanrader,
ook voor de mensen die de tragedie misschien weinig zegt.
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Beethoven feest met Tijl Beckand en het Residentie Orkest
(Door: J. van Bergen, docent muziek en kunst)

V4/5 gymnasium in Pathé Buitenhof waar
zij de film Antigone hebben bekeken

Vrijdag 8 oktober zijn de muziekleerlingen uit de bovenbouw naar de nieuwe
muziekzaal Amare op het Spui geweest. Ze mochten aanwezig zijn bij een
historische uitvoering (generale repetitie) van de negende symfonie van
Ludwig van Beethoven. Er doet een groot koor aan mee en vier zangsolisten
en natuurlijk het Residentie Orkest.
Op de bok stond amateur/muziekliefhebber Tijl Beckand met het
dirigeerstokje te zwaaien. Dat deed hij niet onverdienstelijk, want het orkest
speelde prachtig. Hij heeft zich dan ook o.l.v. Jules van Hessen twee jaar lang
op dit concert voorbereid. Vooraf aan de muziekuitvoering presenteerde hij
het stuk aan onze leerlingen en andere middelbare scholieren in de zaal.
In de muziekles maken onze leerlingen nu een eigen versie van “Ode an die
Freude”, het Europese volkslied, dat in deel vier van de symfonie een grote rol
speelt.

Tafeltjesavond

(door: K. Janse, stafhoofd organisatie)
Muziekleerlingen uit de bovenbouw
wonen een concert bij van Tijl Beckand

In ieder geval zullen de aanstaande tafeltjesavonden digitaal plaats vinden.
Het is nog niet goed mogelijk deze op school op een veilige manier te
organiseren. Bovendien hebben we vorig jaar ouders en docenten gevraagd
naar hun bevindingen met de bijeenkomsten via Teams. Toen gaf een kleine
meerderheid aan de voorkeur te geven aan een virtuele tafeltjesavond.

Gevonden voorwerpen

(door: K. Janse, stafhoofd organisatie)

Het Beethovenfeest woonden de muziekleerlingen bij in het muziektheater Amare

Dagelijks blijven er allerlei schoolspullen en kledingstukken achter in de
gangen en in de lokalen. Als uw zoon of dochter iets kwijt is, kan hij/zij
informeren bij de conciërge waar alle gevonden voorwerpen liggen/hangen.
U bent zelf ook van harte welkom om te komen kijken of er spullen van uw
kind bij zijn. Laat dan even bij de conciërge weten dat u er bent.

Zelftesten

(door: K. Janse, stafhoofd organisatie)

Pauzeren in de gang van het lyceum

De rijksoverheid adviseert nog steeds leerlingen en medewerkers die niet als
immuun worden gezien, zich twee keer per week te testen op het coronavirus.
Zo helpen zij het coronavirus zo veel mogelijk buiten de schooldeuren te
houden. De zelftesten zijn af te halen bij de heer Bal (lyceum) en de heer Hasper
(mavo). Als uw zoon of dochter echter klachten heeft, moet hij/zij zich laten
testen bij de GGD.
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Ziekmelden in Magister

(door: K. Janse, stafhoofd organisatie)

Verzuimkaart halen bij de conciërge

Velen van u hebben de digitale weg van ziekmelden gevonden. Helaas is het
voorlopig zo dat u uw kind op deze manier alleen voor een hele dag kunt ziek
melden. Als uw kind slechts een deel van de schooldag moet missen door
ziekte of om andere redenen dan ziekte moet verzuimen, kunt u
dus geen gebruik van deze mogelijkheid maken. Magister is bezig om aanpassingen te doen, maar voorlopig moet u in alle andere gevallen de school
bellen en/of een verzuimkaart meegeven.

Huiswerkbegeleiding
(door M. Greeven)

Gratis hulp krijgen in de bibliotheek

Bijles Haags Studiepunt

Haags Studiepunt
Heeft uw zoon/dochter er moeite mee zijn/haar huiswerk goed te plannen,
stelt hij/zij vaak uit en/of weet hij/zij niet goed hoe hij/zij het beste moet
leren? Huiswerkbegeleiding bij het Haags Studiepunt kan dan een goede
ondersteuning zijn. Tijdens de huiswerkbegeleiding wordt uw zoon/dochter
geholpen met plannen, kan hij/zij vragen stellen over de stof en controleren
wij of hij/zij het leerwerk goed kent. Hierdoor ervaart hij/zij minder stress,
geniet hij/zij van meer vrije tijd en behaalt hij/zij uiteindelijk betere resultaten.
Aan de hand van een intakegesprek met u en uw zoon/dochter maken
we een persoonlijk ontwikkelingsplan. Met behulp van de Lyceo Leren
Leren-methode gaan we aan de slag met het aanleren en verbeteren van
studievaardigheden. In een rustige omgeving werken we samen aan het
vergroten van de motivatie en het zelfvertrouwen. Ons uiteindelijke doel is
dat uw zoon/dochter de handvatten krijgt om bij voorkeur binnen enkele
maanden (afhankelijk van de voortgang en het aantal dagen per week)
zelfstandig verder te gaan.
Als u vragen heeft of een keer vrijblijvend met ons wilt praten, kunt u contact
opnemen met Annelies de Koning (mavo) of met Avalon van Binsbergen
(havo/vwo).
Bibliotheek
Bent u op zoek naar huiswerkbegeleiding voor uw kind waar uw kind
kosteloos gebruik van kan maken? Naast de betaalde bijlessen van het Haags
Studiepunt kan uw zoon of dochter gratis terecht bij een bibliotheek bij u in
de buurt. Het accent van de huiswerkbegeleiding ligt er niet op bijles, maar
op de ondersteuning van het leerproces naar zelfstandig werken.
Kijk voor meer informatie op de website van de bibliotheek in Den Haag.

In de bibliotheek worden leerlingen ondersteund op weg naar zelfstandig leren
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Personalia

(door: K. Janse, stafhoofd organisatie)

Dhr. Peters met zijn dochter

Op 22 augustus jl. kreeg onze docent godsdienst de heer Peters gezinsuitbreiding. Zijn vrouw en hij werden de trotse ouders van Yaël.
Nog een aanzienlijk aantal andere collega’s zal in de loop van dit schooljaar
(weer) vader of moeder worden.
Na de herfstvakantie keert mevrouw Bronsteijn terug van haar verlof. We
nemen dan afscheid van de heer Stevens.
De heer Scheffer, een oud-collega wiskunde van De Populier, is tijdelijk terug.
Hij doet een ziektevervanging op de mavo.
Op 1 november start op het lyceum onze nieuwe conciërge, de heer
Van Mourik.

Redactie en vormgeving: Marieke Greeven & Mariske Scheper
ouderbrief@depopulier.nl

Prettige herfstvakantie!

De volgende ouderbief ontvangt u rond 12 december 2021.
Voor vragen of opmerkingen kunt u een bericht sturen naar: ouderbrief@depopulier.nl
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