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Inleiding
(door: R. van Oevelen, rector)

Berichtten we u in de vorige ouderbrief nog dat we zo blij waren dat  ‘corona’ 
grotendeels achter ons lag, inmiddels weten we dat we wederom zijn 
ingehaald door het virus.
Tot ieders verrassing werd in de loop van vrijdagavond 17 en zaterdagmiddag 
18 december duidelijk dat de school gedeeltelijk zou sluiten. We wachten 
met spanning af wat er na de kerstvakantie gaat gebeuren. Op 3 januari 
weten we meer en zal ik u wederom informeren. Het zou kunnen dat de niet-
examenklassen online verder moeten. Ik hoop het echter niet, want het beste 
medicijn tegen onderwijsachterstanden (of vertragingen?) is leerlingen op 
school te verwelkomen en leerlingen te onderwijzen in de klas.
Hoe dan ook, de school gaat onverdroten door, maar heel veel extra’s kunnen 
of mogen niet. Zo kunnen we geen groepen  ‘externen’  ontvangen of met 
onze eigen klassen op excursie. Toch gebeurt er gelukkig nog genoeg op een 
school als de onze!  
  

Personalia
(door: K. Janse, stafhoofd organisatie) 

We zijn erg geschrokken van de plotselinge ziekte van onze docente 
Nederlands mevrouw Van der Stel. Door met klassen en uren te schuiven zijn 
we er voorlopig in geslaagd alle klassen Nederlands te laten krijgen door een 
van de collega’s.
Op 14 oktober jl. beviel mevrouw Den Dunnen, docente scheikunde, van 
dochter Evelien. Met moeder en dochter gaat het goed.
Op 7 december is mevrouw Bansray, medewerkster op de administratie, 
moeder geworden van zoon Dyash. Ook met hen gaat het gelukkig heel goed.
Bij het begin van de tweede toetsweek gaat onze docente scheikunde 
mevrouw Appeldoorn, met zwangerschapsverlof. We zijn blij dat we de heer 
Smit bereid hebben gevonden haar lessen over te nemen. 
 
 

Rooster
(door: K. Janse, stafhoofd organisatie) 

Dit jaar hebben we een relatief groot aantal collega’s dat terugkeert van dan 
wel met bevallingsverlof gaat. Daarnaast zijn enkele docenten helaas voor 
langere tijd ziek geworden. Als school proberen we altijd zo snel mogelijk 
voor vervanging te zorgen. Tot nu toe lukt dat gelukkig redelijk goed op De 
Populier. Vervangers kunnen echter bijna nooit het bestaande rooster zo 
overnemen. Het gevolg is dan ook dat er in de loop van het jaar met een 
zekere regelmaat een nieuw rooster van kracht wordt. We begrijpen dat het 
vervelend kan zijn als uw kind ineens bijvoorbeeld een uur later vrij is, maar we 
denken dat het in het belang van de leerlingen is als zij zo spoedig mogelijk 
weer les krijgen. 
 

Leerlingen bekijken de monitor met de  
roosterwijzingen in de kerstverlichte hal.

Mevrouw Bansray met haar zoon Dyash.

Mevrouw Den Dunnen met haar zoon en 
haar pasgeboren dochter.

Een stille en lege Dunklerstraat na afkondi-
ging van de nieuwe coronamaatregelen.
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Vertrek Geert-Jan Putmans 
(door: G. Putmans, teamleider 2 t/m 6 vwo) 

‘Het uitlezen van een goed boek voelt soms als het verlaten van een vriend’.  Wie van lezen houdt, zal zich vast en zeker 
herkennen in deze uitspraak van de Franse denker Voltaire (1694-1778). Na het omslaan van de laatste bladzijde bespeur je 
een gemis: de personages laten je niet los en weken later denk je nog steeds met heimwee aan het verhaal terug.
Over een paar dagen sluit ik het boek van De Populier. Na zesenhalf jaar op deze school start ik in januari als afdelingsleider 
op Gymnasium Novum in Voorburg. Nu het boek bijna uit is, blader ik in gedachten regelmatig terug. Talloze personen 
trekken dan aan mij voorbij: leerlingen, collega’s en ook ouders. Elk van hen was onmisbaar in dit verhaal.
Ik wil u bedanken voor uw rol in dit verhaal. Met een goed gevoel denk ik terug aan de ouderavonden waarop ik u de rode 
draad mocht laten zien, maar ook aan de momenten waarop we elkaar spraken vanwege een onverwachte wending van 
het plot. Uw kritische vragen hielpen me om het verhaal nog duidelijker neer te zetten. De dankbare gezichten tijdens de 
diploma-uitreiking voelden als een bemoediging wanneer de inspiratie soms wat opdroogde.
Het verhaal van De Populier gaat verder. Het boek stopt hier niet. Samen zult u nieuwe verhalen schrijven. Mijn deskundige 
collega’s en opvolger zullen u daar zeker bij helpen, zodat ook uw kind op een dag stralend zijn vwo-diploma in ontvangst 
mag nemen, klaar om daarna zijn eigen verhaal te schrijven.
Ik dank u hartelijke voor de prettige samenwerking en het geschonken vertrouwen. Graag maak ik van deze gelegenheid 
gebruik om u en uw familie een zalig en gezegend Kerstmis te wensen. 

Geert-Jan in gesprek.
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Tafeltjesavonden
(door: K. Janse, stafhoofd organisatie) 

We kijken terug op drie over het algemeen goed verlopen tafeltjesavonden. 
Veel leerlingen hadden het gesprek met ouder en docent goed voorbereid. 
Mede hierdoor werden deze gesprekken als zeer zinvol ervaren.
We realiseren ons dat zeven minuten voor een gesprek als aan de korte kant 
kan worden ervaren, maar in de meeste gevallen is deze tijd net voldoende. Als 
er aanleiding toe is, kunt u altijd de docent vragen om een vervolggesprek.
Helaas hadden zowel sommigen van u als enkele docenten problemen met 
de techniek waardoor een aantal gesprekken niet tot stand kon komen. Van 
onze kant proberen we bij de volgende tafeltjesavond deze problemen te 
voorkomen. 

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

De afgelopen weken zijn onze leerlingen uit klas 3, H4 en V4 voorgelicht door 
medewerkers van Indigo-drugspreventie (Home | Drugs Kompas). Gedurende 
twee lessen werd er gepraat en gediscussieerd en konden de leerlingen allerlei 
vragen stellen over de gevolgen van het gebruik van genotsmiddelen zoals 
alcohol, cannabis en partydrugs. We hadden deze voorlichting graag met u 
willen afsluiten met een interactieve toneelvoorstelling voor ouders. Maar door 
de aanscherping van de coronamaatregelen was dit niet meer mogelijk.
Het samen optrekken bij dit soort thema’s vinden we belangrijk, omdat de 
gesprekken thuis over dit onderwerp bijdragen aan de bewustwording. We 
proberen deze voorstelling daarom te verplaatsen naar het voorjaar.
Een aantal van de lessen heb ik bij kunnen wonen en daarover wil ik graag het 
volgende met u delen.
Wat mij meteen opviel was het gebrek aan kennis bij mijzelf. Wat is er een 
hoop veranderd sinds ik van de middelbare school af ben! Na een schoolfeest 
haalden wij bij de snackbar tegenover het Sav een biertje en de stoere jongens 
gingen de Baron in om een sticky te kopen. Tegenwoordig heb je XTC, speed, 
paddo’s en lachgas. En het merendeel is gewoon via het internet te koop. En 
heeft u wel eens van crocodile gehoord? Een leerling uit de 3e klas vroeg wat 
dat was en ik moest hem het antwoord schuldig blijven.
Voor mij werd duidelijk dat ík hier ook wat te leren had. Er is niet alleen veel 
meer te koop maar de werking van allerlei middelen is versterkt en de jeugd 
combineert de verschillende middelen regelmatig. Waar ik erg van schrok 
was dat er per jaar gemiddeld 1400 jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar 
worden opgenomen in het ziekenhuis met een alcoholvergiftiging.
U begrijpt dat we dit soort voorlichtingen blijven geven ook al gaat het soms 
ten koste van een les Engels, wiskunde of gym .
 

Het kerstkoor oefent het repertoire in het 
muzieklokaal.

Een leerling op de Dunklerstraat geniet van 
de kerstboom tijdens de les.

De mavobrugklas science ontrafelt kleuren 
met de module licht & zien.

Mavo 2 bakt appeltaarten tijdens de  
scienceles. 

https://www.drugskompas.nl/


Ouderbrief - 4 

Verzuimregels
(door: K. Janse, stafhoofd organisatie) 

Hieronder staan de belangrijkste regels met betrekking tot afwezigheid van uw 
kind omdat we merken dat hierover soms misverstanden bestaan. 

•  Als een leerling wegens ziekte een dag de lessen moet verzuimen, dan dient 
de school hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht te worden. 
Dit kan telefonisch vanaf 07.30 uur op de betreffende dag (tel. 070-3648808) 
of via Magister (zie onze website bij “ziekmelding via Magister” voor meer 
informatie). U kunt via Magister alleen ziekmeldingen doen voor een hele 
dag. Magister kan dus niet gebruikt worden als uw kind moet verzuimen 
bijvoorbeeld wegens het bezoek aan een arts.

•  Als uw kind langer dan één dag door ziekte moet verzuimen, kunt u de 
school wederom bellen of de ziekte melden via Magister. Doet u dit niet,  
dan moet uw kind bij terugkeer op school een volledig ingevulde en door u 
ondertekende verzuimkaart inleveren. Als het verzuim langer dan een week 
duurt, verwachten we in ieder geval dat u nogmaals contact opneemt met de 
school.

•  Als uw kind in quarantaine moet, moet u altijd naar school bellen en 
aangeven gedurende welke tijd uw kind niet naar school kan komen.

•  Artsen, tandartsen en orthodontisten moeten zoveel mogelijk buiten 
schooltijd worden bezocht. Dergelijke bezoeken mogen in ieder geval niet 
afgelegd worden tijdens toetsen in de toetsweken.

•  Indien een (tand)artsbezoek niet buiten de lessen gepland kan worden, 
informeert u de school vooraf telefonisch of via een volledig ingevulde en 
door u ondertekende verzuimkaart. Deze wordt bij de conciërge ingeleverd. 
Bij terugkeer op school meldt de leerling zich bij de conciërge voordat hij/zij 
naar de les gaat.

•  Voor ieder ander verzuim dan ziekte en (tand)artsbezoek moet vooraf 
schriftelijk/per mail toestemming worden gevraagd aan de betrokken 
teamleider. Een leerling heeft alleen verlof om lessen of andere  
onderwijsactiviteiten te verzuimen, als de teamleider dit verzoek heeft 
ingewilligd.

•  Wanneer een leerling om welke reden dan ook (bijvoorbeeld wegens 
ziekte) tijdens zijn lesuren de school verlaat, moet hij/zij zich afmelden bij de 
conciërge. Ouders/verzorgers wordt verzocht om in een dergelijk geval de 
thuiskomst van de leerling meteen telefonisch aan de school te bevestigen 
(tel. 070-3648808). Lukt dit niet, dan levert de leerling een volledig ingevulde 
en door u ondertekende verzuimkaart in bij terugkeer op school.

•  De leerlingen zorgen ervoor dat ze thuis een blanco verzuimkaart op 
voorraad hebben. Verzuimkaarten zijn verkrijgbaar bij de conciërge.

•  Als de school geen bericht van afwezigheid heeft ontvangen, proberen we 
contact met u op te nemen. Helaas lukt dat niet altijd, zeker nu we erg veel 
zieke docenten en onderwijsondersteuners hebben. In Magister kunt u ook 
zelf zien of uw zoon/dochter door de docenten absent is gemeld. 

Meneer Putmans in gesprek met een collega.

Kerst 2021 in de hal van het lyceum.

Leerlingen uit vwo 6 tijdens de geschiedenis-
les.

Leerlingen uit mavo 4 tijdens de aardrijkskun-
deles.
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Leerlingactiviteiten

Twintigste muizenvalautorace
(door: A. van der Meij, docent natuurkunde)

Voor de twintigste muizenvalautorace hebben onze eindexamenleerlingen 
aan een auto gebouwd die aangedreven wordt door een opengeklapte 
muizenval. Het principe is heel eenvoudig: de veer van een opengeklapte 
muizenval bevat potentiële (veer-)energie en die energie moet worden 
aangewend om een auto zo ver mogelijk te laten rijden. De auto moet van 
tevoren worden ontworpen en op de dag van de muizenvalautorace worden 
gebouwd. Of dat gelukt is? Jazeker! De auto van de heren Ivar en Dušan 
(die een auto met twee elpees maakten) haalde in dit jubileumjaar zelfs de 
overkant van de aula! Zij wonnen dan ook de hoofdprijs. 
 

Biologiepracticum
(door: M. Greeven) 

Het jaarlijkse biologie practicum voor onze brugklassers was weer een groot 
succes. Gedurende één dagdeel gingen de leerlingen praktisch aan de slag 
met de lesstof uit een van de hoofdstukken uit het boek. Onder leiding van 
onze bevlogen biologiedocenten maakten de leerlingen onder andere posters 
over micro-organismen, werden verschillende celkenmerken bekeken met de 
microscoop en volgden de leerlingen een demonstratie inktvisontleden.  
 

Theatervoorstelling
(door: M. Doorduin, cultuurcoördinator)

Voor al onze derdeklassers danste het dansgezelschap  ‘Lonneke van Leth’ 
in onze aula de school-première van de voorstelling  ‘Het verrotte leven van 
Floortje Bloem’,  gebaseerd op het gelijknamige boek dat geschreven is door 
Yvonne Keuls. De voorstelling was een prachtig vertaalde moderne versie 
van het oorspronkelijke verhaal. Geheel eigentijds vormgegeven door de 
combinatie van dans, theater, decor en digitale media. 
Speciaal voor deze schoolpremière was ook Yvonne Keuls aanwezig. Zij vertelde  
over de totstandkoming van het door haar geschreven verhaal en ging hierover 
in gesprek met onze leerlingen.  
 

Wiskunde B-dag en de A-lympiade
(door: I. Reunis-de Schrijver, docente wiskunde) 

Op vrijdag 12 november werden de aula en twee lokalen de hele dag bezet 
door leerlingen met wiskunde B uit H5 en V5 en door leerlingen met wiskunde 
A uit V6. In groepjes werkten zij, respectievelijk, aan de wiskunde B-dag 
 

Eindexamenleerlingen tijdens de muizenval-
autorace.

Brugklasleerlingen aan de slag tijdens het 
biologiepracticum.

Dansgezelschap Lonneke van Leth danst ‘Het 
verrotte leven van Floortje Bloem’.

Mevrouw Keuls na afloop van de voorstelling 
in gesprek met onze derdeklassers.
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en de A-lympiade. De wiskunde B’ers dachten na over ruimtefiguren en geiten, 
en de wiskunde A’ers ontwierpen een zaai- en oogstplan voor een groentetuin 
voor de Voedselbank. Onder het genot van borrelnoten werd er hard gewerkt, 
gezucht, gelachen en hier en daar gewanhoopt, maar aan het einde van de dag 
konden alle groepen trots terugkijken op hun resultaat. 

ScienceMakers Award
(door: E. van der Wal, docente techniek en science)

In november hebben Guido, Akaas en Shavin uit M4 voor de tweede maal een 
prijs gewonnen. Waren ze afgelopen voorjaar de winnaars van de Vakkanjer 
Explorer ontwerpwedstrijd, deze keer kregen ze de ScienceMakers Award 
uitgereikt. En dit allemaal voor hun project waarbij ze een oplossing hadden 
bedacht om wilde dieren en mensen tegen elkaar te beschermen wanneer ze 
te dicht bij elkaar komen in de buurt van dorpen. Hun idee was om de dieren 
met behulp van een scan te detecteren en er een bijpassend geluid (infrasoon 
of ultrasoon) bij te zoeken waar deze betreffende dieren dan mee worden 
verjaagd, eventueel in combinatie met lichtflitsen.  
We zijn erg trots op deze drie heren, die binnen het vak ‘Technologie en 
Toepassing’ laten zien dat ze creatief kunnen ontwerpen en hierbij een stukje 
technologie kunnen toepassen. 

Sinterklaas op bezoek
(door: M. Greeven)

Ondanks hun drukke programma, besloten Sinterklaas en Perpernoten Piet op 
vrijdag 3 december een bezoekje te brengen aan De Populier. Terwijl Ozosnel 
in de gang mocht wachten, klopten Sint en Piet op de deuren bij verschillende, 
nietsvermoedende klassen. De brave leerlingen kregen pepernoten en de 
stoute leerlingen werden vanzelfsprekend toegesproken. Even was er sprake 
van dat meneer Sturing mee zou moeten in de zak, maar dat bleek uiteindelijk 
een misverstand. Mocht u hem willen spreken, dan is hij dus gewoon 
bereikbaar. 

MachMit!
(door: J. van Mourik, docent Duits)

De werkgroep MachMit van het Goethe Instituut in Rotterdam is erin geslaagd 
de Duitse les nóg leuker te maken! Samen met de leerlingen hebben zij 
gewerkt aan kennis van land en volk. Er was een quiz over Berlijn en er waren 
opdrachten bij diverse Duitstalige liedjes. Ook werd er in het Duits gesproken 
over Freizeit und Hobbies. De les werd afgesloten met de vraag: Was machst du 
am Wochenende? Leerlingen redden zich goed in het Duits en gingen met een 
tevreden gevoel het weekend in. 

Guido, Akaas en Shavin uit mavo 4 winnen....

de ScienceMakers Award!

Sinterklaas en Pepernoten Piet brengen een 
bezoek aan de leerlingen.

Onder leiding van de werkgroep MachMit 
maken de leerlingen een quiz.
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Wakkerschudtoernee 
(door: R. Mesman, decaan mavo)

Ondanks alle coronaperikelen die het onderwijs op dit moment bezighouden, 
was er gelukkig ruimte voor een stukje voorlichting over het kiezen van 
een vervolgopleiding. Onze huidige lichting leerlingen uit mavo 4 is in de 
LOB-lessen bezig met het 10-stappenplan. Hierin worden de leerlingen in 
10 stappen begeleid bij het kiezen van een top 3 van opleidingen naar het 
‘pitchen’  van hun uiteindelijke keuze en de inschrijving op het mbo/havo. 
Deze inschrijving dient voor 1 april 2022 te zijn afgerond. In het kader daarvan 
kwamen de coaches van het studie-informatiepunt van ROC Mondriaan op 
donderdag 9 december voorlichting geven over dit hele proces. Dit staat in 
onderwijsjargon beter bekend als de Wakkerschudtournee en is bedoeld om 
de leerlingen nogmaals wakker te schudden om zelf de verantwoordelijkheid 
te nemen over dit proces en een studie te kiezen die echt bij hen past. Het 
kiezen van de juiste studie blijkt een lastige opgave, want alleen in mbo-land 
zijn de mogelijkheden legio. De sleutel ligt bij het opzoeken van informatie, het 
oriënteren door middel van het 10-stappenplan en uiteindelijk het bezoeken 
van open dagen om te kijken of het gebouw en de sfeer bij je passen. 
Voor de data van de eerstvolgende open dagen kunt u op de achterkant van 
de mbo-gids kijken via: www.bekijkjetoekomstnu.nl

 

Paarse Vrijdag 
(door: GSA)
 
Op vrijdag 10 december was het weer Paarse Vrijdag. Ieder jaar wordt de 
school op deze tweede vrijdag van december paars. Hiermee laten we zien dat 
iedereen welkom is op onze school en ieder mag zijn wie hij/zij is.
In de dagen voorafgaand aan Paarse Vrijdag zijn de leerlingen van de GSA druk 
bezig geweest met het maken van paarse polsbandjes, het ophangen van 
posters in de school, het paars maken van de centrale hal en iedereen op te 
roepen om mee te doen met Paarse Vrijdag. Het was heel leuk om te zien dat 
zo veel leerlingen en personeelsleden in het paars naar school waren gekomen 
en dat velen zich in de pauzes paars lieten maken, bijvoorbeeld met plaktattoos. 
We kijken terug op een leuke dag en we willen iedereen bedanken voor de 
geboden hulp. Samen hebben we laten zien dat iedereen welkom is op De 
Populier! 

Sportdag mavo 3
(door: J. de Beer, docent Lo)

Voor de sportdag die voor onze leerlingen uit mavo 3 georganiseerd was, 
waren er per klas maar liefst vijf teams voor basketbal afgevaardigd voor wel 
vier verschillende competities. Elk op een eigen niveau. Uiteindelijk ging klas 

Een coach van het studie-informatiepunt 
van ROC Mondriaan bezoekt mavo 4.

Leerlingen uit mavo 4 luisteren aandachtig 
tijdens de Wakkerschudtoernee.

Leerlingen van de GSA op Paarse Vrijdag.

Leerlingen tonen op Paarse Vrijdag dat ieder-
een welkom is op De Populier.

https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/dossier/lobbox/lobbox-vmbo/mbo-gids-2022 
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M3B met de meeste medailles aan de haal. Na een korte middagpauze werkten 
alle klassen de lijntrefbalcompetitie af die gevolgd werd door finales. Na een 
spannende halve finale moest M3B het afleggen tegen M3A. Zowel in de 
halve finale als de finale bleek M3A de zaken beter op orde te hebben en werd 
deze klas de terechte winnaar van de lijntrefbalcompetitie 2021! Alle winnaars: 
gefeliciteerd!  
 

Kerstvieringen
(door: S. Peters, docent godsdienst) 

Ook dit jaar hebben we gezocht naar een moment van overdenking rond kerst. 
Door de gedeeltelijke sluiting van de scholen, konden we helaas niet samen 
komen in de aula. Er is om die reden wederom gekozen voor een digitale 
viering middels een filmpje, met verschillende elementen zoals muziek, een 
verhaal, een interview, en nog veel meer! 
Het thema van dit schooljaar is op weg zijn. Op basis hiervan hebben we naar 
hartenlust verbindingen gemaakt tussen het kerstverhaal en onze huidige tijd. 
Tijdens het afsluitende moment met de mentor, is de viering afgelopen dinsdag 
in klassenverband bekeken. Op deze manier hebben de leerlingen toch een 
gezamenlijk moment van kerst op school gehad.
Wij wensen jullie warme feestdagen toe namens het team van de vieringen. 
 

Kerstkaart
(door: M. Scheper) 

Maud van den Eijnden (V4C) heeft de ontwerpwedstrijd van de kerstkaart 2021 
gewonnen. Het gedicht of street-rap van Dani Asraf (B2G) is geselecteerd voor 
de binnenkant. De kerstkaart is verspreid onder de medewerkers en de buurt-
bewoners van De Populier.  
Alle inzendingen zijn te zien op www.kunstopdepopulier.wordpress.com 
 
 
Online enquête
(door: M. Greeven) 
 
Helpt u ons de Ouderbrief te verbeteren? Via deze link kunt u uw mening ge-
ven over de huidige Ouderbrief. Er worden vragen gesteld over de lay-out en 
over de inhoud van de Ouderbrief. Het invullen van de online enquête duurt 
ongeveer drie minuten. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!
 

Voorbereiding digitale kerstviering.

Maud van den Eijnden met haar winnende 
kerstkaart. 

Dani Asraf draagt zijn geselecteerde gedicht 
voor aan de klas.

Docenten volgen een opfriscursus Teams om 
zich voor te bereiden op eventueel thuison-
derwijs.

http://www.kunstopdepopulier.wordpress.com
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZsvbTSZdvUKrdk7hT9MXUkHpyW4u_4dCjqgKUx1mjAhUNkFVVEVXWDBLWktYODgxWkNKQUNDSFBFNi4u


De volgende ouderbief ontvangt u rond 21 februari 2022. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u een bericht sturen naar: ouderbrief@depopulier.nl
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   Bezoek ook onze website: www.depopulier.nl
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Prettige kerstvakantie!

Christelijk College De Populier 
wenst iedereen fijne feestdagen 

en bovenal een heel gezond en mooi 2022!

mailto:ouderbief%40depopulier.nl?subject=
https://depopulier.nl/

