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Inleiding
(door: R. van Oevelen, rector)

De heer Van Oevelen reikt een certificaat
uit aan een Kangoeroewedstrijdwinnaar.

In deze zonnige dagen kijken we terug op een jaar met ‘maar’ één week waarin we de poorten gesloten moesten houden. Je zou het bijna een ‘normaal’
jaar kunnen noemen, maar dat was het natuurlijk niet. De maatschappij deed
er alles aan om de schaduw van corona te ontlopen, en zo ook de school. Ik
kan het c-woord eerlijk gezegd niet meer horen, u vast ook niet. Toch moeten
we er rekening mee blijven houden dat we in het nieuwe schooljaar weer een
scenario uit de kast moeten trekken om ons onderwijs zo goed mogelijk vorm
te kunnen blijven geven.
Gelukkig kunen we dit schooljaar conform het weer afsluiten. We hebben een
mooi aantal inschrijvingen en we zijn trots op onze mooie examenresultaten.
Dat zijn voor een school twee belangrijke ijkpunten in een jaar.
Nu maar hopen dat het derde ijkpunt ook bereikt kan worden, namelijk zoveel
mogelijk leerlingen die aan het volgende leerjaar kunnen beginnen in augustus. Ik wens u de uwen een aantal mooie vakantieweken toe!

Examens en diploma-uitreiking
(door: M. Sturing, conrector 4 t/m 6 vwo en 5 havo )
Dhr. Sturing spreekt de geslaagde eindexamenleerlingen toe in de aula van het
lyceum.

Geslaagde eindexamenleerlingen krijgen
afstudeerhoedje.

Wat was het een ingewikkeld jaar! Omicron hield ook huis op onze school
waardoor veel leerlingen gebruik hebben gemaakt van het tweede tijdvak.
En terwijl ik dit stukje schrijf zitten er zelfs nog leerlingen een herexamen te
maken in het derde tijdvak. Donderdag 14 juli krijgen zij de uitslag en hopelijk
ook een diploma.
Ondanks alle ellende hebben de leerlingen het heel goed gedaan. Op de
mavo is 96% geslaagd, op de havo is 95% geslaagd en op het VWO is 97%
geslaagd. Een supergoed resultaat waar we heel blij mee zijn.
De diploma-uitreikingen waren dan ook een groot feest. Op de mavo werden de ouders en leerlingen eerst toegesproken door dhr. Van der Voort, de
conrector van de afdeling, waarna ze in het zonnetje werden gezet door de
mentoren.
Op het lyceum werd de havo en het VWO toegesproken en toegezongen door
de mentoren. Het was een jaar om nooit meer te vergeten, in alle opzichten.

Afscheid Mw C. Dekker

(door: C. Dekker, conrector 1 en 2 mavo)

Mw. Dekker en mw. Den Hengst, de conrectoren van mavo/havo/vwo 1 en 2.

Beste ouders, lieve leerlingen,
Een paar weken terug sprak ik een leerling streng toe. Hij had (natuurlijk volledig onterecht, volgens deze leerling) een rode kaart gekregen. Hij zat in mijn
kantoortje en keek naar de foto’s aan de muur. “Zijn dat uw kínderen?” vroeg hij
redelijk geschokt en verbaasd.
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Eindexamenleerlingen worden toegesproken op de trap op de mavo.

In de fietsenkelder van de mavo locatie noteren geslaagden hun naam op de muur

De drempel van mijn kantoor was niet hoog, de afgelopen vier jaar zijn talloze leerlingen, ouders en collega’s binnengestapt voor vragen, opmerkingen,
klachten, grappen en sporadisch om een bakje thee te brengen. De drempel
was hopelijk niet te hoog.
De leerling die vroeg of ik moeder ben, kent mij enkel als teamleider. De afgelopen vier jaar heb ik met groot plezier gewerkt op de Populier als teamleider.
Voor deze leerling was ik die vrouw die boos was, leerlingen rode kaarten gaf
en streng toesprak. Voor deze leerling was de drempel van mijn kantoor even
heel hoog.
Maar naast de strenge mevrouw ben ik inderdaad moeder. Van twee prachtige
pubers. Door tal van veranderingen buiten school heb ik besloten een andere
baan te accepteren op een andere school.
Met pijn in mijn hart neem ik begin oktober afscheid van een fantastisch team,
een prachtig gebouw maar bovenal van ontzettend leuke leerlingen. De beslissing was daarom ook niet makkelijk.
Ik hoop dat de drempel van mijn kantoor de afgelopen jaren niet te hoog was
voor de leerlingen en voor u als ouder. Ik heb daar veel gesprekken mogen
voeren met u over/met uw kinderen. De leerling stond voor mij centraal. Ik heb
veel van jullie geleerd, ik heb veel op de Populier geleerd.
De leerling op mijn kantoor, die met de rode kaart, heb ik verteld dat het inderdaad mijn kinderen betrof op de foto’s. Met een gemengde blik vol medelijden
en respect keek hij nog eenmaal naar de foto’s, bedankte mij voor de rode
kaart en wenste mij een fijne dag. Zijn rode kaart was echt een ongelukkige
uitschieter, een leermoment.
School is een plek om te leren. Voor leerlingen, maar zeker ook voor mij. Deze
nieuwe kennis neem ik mee naar mijn nieuwe werkplek.
Ik kijk met ontzettend veel plezier terug op mijn tijd op de Populier. Bedankt!

Ambities VWO

(door: S. van de Koevering, conrector 2 t/m 6 vwo)
Eindexamenleerlingen met hun cijferlijst.

Mw. Van De Koevering bezoekt de Eindejaarsexpositie Maakonderwijs.

Mijn eerste twee maanden als conrector vwo zitten erop! Ik heb tot nu toe een
heel positieve indruk van de school: er wordt hier met hart en ziel gewerkt om
de leerlingen een fijne schooltijd te bezorgen en de sfeer in de school is erg
goed.
Gedurende deze eerste periode heb ik geprobeerd om me een beeld te vorm
van het vwo-onderwijs op de Populier. Hoe wordt het vwo ervaren door de
leerlingen zelf, de docenten en de ouders? Hiervoor ben ik in gesprek gegaan
met groepjes leerlingen uit de verschillende vwo-klassen, met docenten die
lesgeven op het vwo en daarnaast heb ik op 7 juni een ouderbijeenkomst
georganiseerd, waarop ouders met leerlingen op het vwo de gelegenheid
kregen om hun beeld van de school met mij te delen en om verbeterpunten
aan te dragen. Op basis van al deze gegevens heb ik een analyse gemaakt en
een aantal ambities geformuleerd om het vwo te verstevigen die we komend
schooljaar verder gaan uitwerken.
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Eindexamenleerlingen halen hun cijferlijst
op én een mooie bos bloemen.

Brugklasleerlingen maken een toets tijdens
de laatste toetsweek.

Onze ambities betreffen het volgende: we willen de leerlingen graag nog beter
voorbereiden op het hoger onderwijs. De slagingspercentages zijn hoog op de
Populier, maar hebben onze leerlingen wel genoeg vaardigheden ontwikkeld
om succesvol te kunnen zijn in het hoger onderwijs? Hier valt nog zeker winst
te behalen. We gaan ervoor zorgen dat we meer verdieping gaan aanbieden in
het curriculum van het vwo, maar ook in de vorm van schoolbrede activiteiten
met de blik naar buiten toe (internationalisering, uitgebreidere samenwerking
met universiteiten, Model European Parliament etc.). In de lessen willen we
ervoor zorgen dat de leerlingen actiever bij de lesstof betrokken worden en
dat ze vertrouwder worden met ICT dan nu het geval is. Ook gaan we de
aangeboden sociale activiteiten meer stroomlijnen: activiteiten met de klas,
met de hele jaarlaag en tussen de jaarlagen onderling.
Een andere ambitie is om ook leerlingen en ouders meer te betrekken bij het
onderwijs op de Populier. We willen initiatieven van leerlingen stimuleren (bv.
de oprichting van een sportraad, een club die een schoolkrant maakt, een
groep die betrokken is bij de organisatie van schoolfeesten etc.). Leerzaam en
leuk tegelijkertijd om je voor je school in te zetten en je talenten te kunnen
ontplooien met gelijkgestemden. En via klankbordgroepen krijgen de
leerlingen de gelegenheid om mee te denken over de vormgeving van ons
onderwijs.
Daarnaast wil ik 2x per jaar een bijeenkomst organiseren om ouders de kans te
geven om hun ervaringen te delen en verbeterpunten in te brengen, zoals ik
dat heb gedaan tijdens de ouderbijeenkomst van 7 juni j.l. Ook hebben we al
eerder geïnventariseerd welke ouders graag voorlichting willen komen geven
over hun beroep en dat leverde veel positieve reacties op. Komend jaar gaan
we, in overleg met de decanen, kijken hoe we één en ander vorm gaan geven.
Veel ideeën, veel creativiteit en veel enthousiasme dus onder de docenten om
het vwo te verstevigen op de Populier! Daar gaan we vanaf september samen
aan werken. Voor nu wens ik u een fijne zomervakantie toe!

Pilot deviceklas & vervolg

(door: T. van der Voort, conrector 3 en 4 mavo/havo)
Leerlingen uit vwo 2 tijdens een dagje uit in
Drievliet.

Vanuit het ministerie is de opdracht gekomen om leerlingen meer digitale
vaardigheden aan te leren. Hoe wij hier als school invulling aan geven, is geheel vrijblijvend. Met de opstart van onze pilot onder de noemer ‘Pilot Deviceklas’, hebben wij dit afgelopen schooljaar onderzocht hoe wij ons onderwijs in
de toekomst willen inrichten wat betreft het gebruik van ICT en het aanleren
van digitale vaardigheden.
De voordelen van het gebruik van een persoonlijk device voor iedere leerling,
blijken vooral te zitten in de handige apps die snel toegankelijk zijn, in het
gebruik van digitale lesboeken en toetsen die snel duidelijkheid verschaffen
over de kennis van de leerlingen. Het device kan ook thuis gebruikt worden
voor het voorbereiden van het huiswerk wat handig kan zijn voor docent én
leerling. Maar zijn dit de enige voordelen? Zijn er ook nadelen?

Eindexamenleerlingen uit vwo 6 tijdens het
eindexamengala.
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Docenten voor de ingang van de mavo.

Leerlingen uit vwo 3 bezig met groepswerk
tijdens de les Frans.

Iedere les werken met een device betekent ook dat lessen anders moeten worden ingevuld. Het zorgt ervoor dat docenten een andere rol krijgen in de klas
en misschien daardoor wel uit hun kracht worden gehaald. Daarnaast leidt het
gebruik van een device automatisch tot minder handgeschreven werk. Schieten we dan tekort in het aanleren van een degelijk handschrift? En studies
laten zien dat het met de hand schrijven van aantekeningen positief bijdraagt
aan het leerrendement! Tot slot kan het gebruik van een device de leerling snel
afleiden van de taak die hij moet uitvoeren.
In april hebben we docenten en leerlingen bevraagd op de voor- en nadelen
van het werken met de devices in de klas. De conclusie is dat we meer tijd
nodig hebben om hier een goed antwoord op te geven. We hebben daarom
besloten de pilot met een jaar te verlengen, maar niet in dezelfde vorm te
gieten als we afgelopen schooljaar gedaan hebben.
We gaan het onderzoek uitbreiden met een nieuwe groep van 3 brugklassen
en de huidige brugklasleerlingen nemen de device mee naar leerjaar 2.
De drie brugklassen die komend schooljaar zullen deelnemen aan de pilot, krijgen geen ChromeBook, maar een Windowsapparaat ter beschikking. Hiermee
willen we onderzoeken welk device het beste aansluit bij ons onderwijs.
Onze docenten gaan hun vaardigheden uitbreiden en zullen meer worden
uitgedaagd om te zoeken naar digitale toepassingen in de lessen.
Naast de deviceklassen wordt er ook geïnvesteerd in goede laptops in de
andere lessen, zodat iedereen op een volwaardige manier gebruik kan maken
van de digitale middelen in de les.
Mocht u naar aanleiding van deze tekst of over het gebruik van ICT in de lessen
algemeen vragen hebben, dan kunt u mij mailen via tvdvoort@depopulier.nl

Docenten in de lesbanken

(door: R. Blok, docent Aardrijkskunde)

Leerlingen uit vwo 5 doen onderzoek in
Naturalis.

Dit jaar heb ik met een aantal collega’s de cursus didactisch coachen gevolgd.
Wat ben ik blij dat ik die mogelijkheid had! Tijdens deze cursus heb ik effectieve feedback gekregen op mijn docentschap en heb ik geleerd hoe ik zelf
effectieve en gerichte feedback kan geven. We kregen allerhande nuttige tools
aangereikt en ook werden er lessen gefilmd waarbij er ingezoomd werd op
het handelen van de docent en de invloed daarvan op de leerlingen. Bij het
terugkijken van de film en het praten over je eigen handelingen word je je bewust van je acties en de reacties hierop van leerlingen. Mede door deze cursus
ben ik mij bewust(er) geworden van de manier waarop feedback kan worden
gegeven. Dit probeer ik in mijn lessen op een juiste manier in te zetten. Al met
al was dit een zeer nuttige ervaring!

Dhr. Budding feliciteert een geslaagde
eindexamenkadidaat.
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Leerlingactiviteiten

(door: M. Greeven, docent Frans)
Excursies

Leerlingen uit klas 3 op excursie naar de
Belgische stad Ieper.

De afgelopen twee maanden stond de jaarplanner weer vol met leuke
excusies. Zo waren onze bètaleerlingen uit vwo 5 een paar dagen te vinden
in Zuid-Limburg waar zij o.a. sterren hebben gekeken en een kartonnen
modeshow hebben gehouden, terwijl onze alfaleerlingen uit hetzelfde leerjaar
in de Belgische stad Antwerpen alle culturele hoogtepunten bezochten.
Voor klas 2 stond de Duitse stad Münster op het programma waar zij zich
een dag lang hebben kunnen onderdompelen in de Duitse cultuur (en in de
Aasee :-)). De excursie voor klas 3 stond in het teken van een bezoek aan de
Belgische stad Ieper en de Franse stad Lille.

Veldwerkdag biologie
Zoals ieder jaar doken onze brugklassers weer een dagdeel de natuur in om
het vak biologie in de praktijk te beleven. In het Haagse Zuiderpark ontdekten
zij flora en fauna en kregen de leerlingen de mogelijkheid om hun eigen
kruidenboter te maken met zelf geplukte kruiden uit de kruidentuin.
Leerlingen uit klas 1 tijdens de veldwerkdag biologie in het Zuiderpark.

Brugklasfeest en eindexamengala
In deze laatste periode van het schooljaar was er niet alleen ruimte voor
culturele, technische, kunstzinnige of natuurkundige ontdekkingen, maar ook
voor een feestje! De brugklassers gingen met de voetjes van de vloer tijdens
het uitgestelde brugklasfeest en de eindexamenleerlingen gingen helemaal
los tijdens het eindexamengala.

Sportdagen

Een tevreden leerling tijdens de graffiti
workshop van de cultuurstroom.

Ook werd er in de maanden juni en juli weer volop gesport. De leerlingen uit
klas 1 en 2 beleefden een geweldige sportdag op de velden van Quick waar
zij in diverse spelsporten met en tegen elkaar streden voor de overwinning.
Leerlingen uit klas 3 havo/vwo en 4 havo/vwo waren te vinden tussen de
koeien in de weilanden waar zij allerhande outdooractiviteiten deden.

Eindejaarstentoonstelling Maakonderwijs
Op 27 en 28 juni werd dé Eindejaarsexpositie Maakonderwijs 2022
georganiseerd in de sciencevleugel van het lyceum. Tijdens de expositie waren
er 40 werkstukken te bewonderen, dit schooljaar gemaakt tijdens verschillende
vakken door mavo-, havo- en vwoleerlingen uit klas één tot en met zes. De
tentoonstelling was door iedereen te bewonderen en en kreeg veel positieve
reacties. We willen er daarom zeker een jaarlijkse traditie van maken.

Het resultaat; de muur van de fietsenschuur op het lyceumgebouw is versierd.

Meer weten over de activiteiten die hebben plaatsgevonden? Kijk dan op onze
site bij actueel.
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Kennismaking brugklasleerlingen
(door: M. Greeven, docent Frans)

Toekomstige brugklasleerlingen worden
verwelkomd op de trap op de mavo.

Op woensdag 6 juli hebben zo’n 260 toekomstige brugklasleerlingen kennisgemaakt met hun (hulp)mentor en met hun klasgenootjes. Na een wat
onwennige betreding van ‘de middelbare’ , bleken onze nieuwe bruggers zich
al snel op hun gemak te voelen. Na een introductie en een korte kennismaking
kregen de leerlingen de kans om De Populier te verkennen. Na het uitwisselen
van telefoonnummers, een glimlach en een handdruk, verlieten de leerlingen
opgewekt en met wat meer zelfvertrouwen de school. Nog 47 nachtjes slapen
en dan gaat het leven op hún middelbare écht beginnen. Ook wij kunnen niet
wachten!

Personalia

(door: K. Janse, conrector)

Mw. Dekker organiseert een groepsuitje
(schapenhoeden) met haar mentoren.

Dhr. Van Der Meij met eindexamenleerling Destino bij Den Haag FM radio om te
spreken over de eindexamens.

Dhr. Verbaan neemt na 22 jaar afscheid
van De Populier om te genieten van zijn
welverdiende pensioen.

Na de zomervakantie zijn de dames Appeldoorn (SK), Hegge (NE), Houben (GS)
en Lindemans (GS/MA) terug van bevallingsverlof. Dan is het tijd voor mevrouw
Wiegel (BI) om met zwangerschapsverlof te gaan. Zij zal worden vervangen door
twee oude bekenden van De Populier, mevrouw Toet en de heer Popovic.
Ook onze roostermaakster mevrouw Slagter zal een tijd afwezig zijn in verband
met zwangerschaps- en bevallingsverlof. Ook voor haar hebben we een kundige
vervanger gevonden.
Het is heel fijn dat mevrouw Van der Stel (NE) haar lessen kan uitbreiden. De
hoop en verwachting is dat ze na de eerste toetsweek nog twee klassen erbij zal
kunnen nemen.
We bedanken degenen die met veel enthousiasme de hierboven genoemde
dames hebben vervangen.
Donderdagavond hebben we afscheid genomen van de heer Bart Verbaan. Hij
gaat van zijn welverdiende pensioen genieten na een lange carrière met diverse
functies op De Populier. Zo was hij docent aardrijkskunde, informatiekunde en
godsdienst. Was mentor van een groot aantal klassen en gaf vele leerlingen
individuele begeleiding. Hij was de drijvende kracht achter de Populierdienst
en de deelname van De Populier aan het project van Edukans. Leerlingen en
collega’s zullen hem erg gaan missen.
Ook mevrouw Lips, docente LO, mentor en decaan, zwaaiden we uit. Zij gaat
zich na zestien jaar Populier op een andere school volledig toeleggen op
studiekeuze en loopbaanbegeleiding. Wij wensen haar daar heel veel succes.
Donderdagavond stonden we ook stil bij het 25-jarig Populierjubileum van de
heren Hazelaar (BI) en Van der Meij (NA).
Vrijdagmiddag bedankten we nog vijf andere collega’s voor hun inzet voor
de school. De heer en mevrouw Spoor (WI) gaan elders aan de slag, de heer
Kauwen (EC) verhuist naar Noord-Holland en heeft daar ook een baan aanvaard.
De heer Scheffer (WI) die al eerder bij ons een zieke collega verving, gaat nu
weer een tijdje van zijn vrije tijd genieten en mevrouw Roest (NA) gaat verder
studeren.
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Na de vakantie zullen we nieuwe collega’s verwelkomen voor de vakken
Nederlands, Duits, wiskunde, biologie, economie, maatschappijleer en gym. We
zijn blij al onze vacatures op een goede manier te hebben kunnen invullen.

NPO-gelden nieuwe schooljaar
(door: R. van Oevelen, rector)
Brugklasfeest op het lyceum

Leerlingen uit havo/vwo 3 en 4 doen aan
poldersporten in De Kwakel.

Leerlingen uit klas 1 en 2 op de sportvelden
van Quick tijdens de sportdagen.

Eindexamenleerlingen vieren feest tijdens
het eindexamengala.

NPO staat voor Nationaal Programma Onderwijs. Elke school krijgt subsidie
om de in coronatijd opgelopen achterstanden weg te werken. Dit zijn, zo
blijkt uit onderzoek, vooral sociaal-emotionele achterstanden. Natuurlijk
zijn er ook leerachterstanden, zij het in beperkte mate. De subsidie wordt
doorgetrokken naar het schooljaar 2022-2023. De school zal de maatregelen
om deze achterstanden weg te werken dan ook continueren. We werken
aan het welbevinden door activiteiten te organiseren, we werken extra aan
vaardigheden om te kunnen leren. Je kunt bijvoorbeeld misschien wel heel
intelligent zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat je je dan de stof goed eigen
kunt maken en zelfs toepassen. We hebben aandacht voor de vaardigheden
van ons docententeam, daar hebben de leerlingen ook profijt van. We bieden
meer keuzewerktijd aan, meer XL (waarin leerlingen na schooltijd extra
worden geholpen) en we verkleinen hier en daar de klassen/clusters. We doen
nog veel meer, maar dan wordt het slechts een opsomming. Het is fijn dat
school de middelen heeft gekregen om extra hulp te bieden aan de leerlingen
die dat nodig hebben. Recent hebben we de leerlingen weer gevraagd of
zij achterstanden ervaren en welke dat dan zijn. Een substantieel deel van
de leerlingen stelt dat zij nog steeds in meer of mindere mate last heeft de
coronamaatrgelen van voorheen. Veel leerlingen hadden in het begin moeite
om weer in het ritme te komen. Van de 370 leerlingen stellen 270 leerlingen
dat school ze niet kan helpen. Dat zullen we nog wel eens zien!

Begin van het schooljaar 2022-2023
(door: K. Janse, conrector)
Het schooljaar 2022-2023 begint voor de leerlingen op dinsdag 23 augustus.
Alle leerlingen maken dan kennis met hun mentor en met elkaar, krijgen
allerlei informatie en gaan op de foto. De dagen erna zijn er voor verschillende
klassenlagen introductieactiviteiten. Ook hierover worden de leerlingen op
dinsdag geïnformeerd.
De tijden waarop de verschillende klassen verwacht worden op 23 augustus,
zullen in de laatste vakantieweek op infothuis (via de roosterwijzigingenknop op
de website) gepubliceerd worden.
In welke klas en in welke stroom uw kind is ingedeeld, is in de laatste
vakantieweek in Magister te zien.
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De boeken worden komende cursus weer verzorgd door Van Dijk. U heeft over
het bestellen al een mail van de school ontvangen. We verzoeken u de boeken
komende week te bestellen. Van Dijk belooft dat u de boeken dan op tijd in huis
heeft. Deze moeten dan nog gekaft worden.
De vakanties van volgend jaar staan al geruime tijd op de website. De rest van
de jaarplanning zal daar eind augustus ook te vinden zijn.

Mw. Dekker met de collega’s dhr. Van Eijk
en dhr. Mesman.

Klas 2 op excursie in Münster

Schoolspullenpas

(door: M. van Dommelen-Uitenhoven, administratief medewerker)
Is uw kind jonger dan 18 jaar en in het bezit van een eigen Ooievaarspas?
Met het aanvraagformulier van Stichting Leergeld Den Haag dat eind mei
verstuurd is, kunt u tot vrijdag 16 september 2022 de schoolspullenpas
aanvragen.
Heeft u geen aanvraagformulier ontvangen, dan kunt u bellen met 0707796135 / 070-7796136 of mailen naar schoolspullenpas@leergelddenhaag.nl.
De Schoolspullenpas kan ook digitaal aangevraagd worden via deze link. Drie
weken na het ontvangst van het aanvraagformulier kunt u de pas tegemoet
zien.
Met de Schoolspullenpas kunnen schoolartikelen aangeschaft worden bij de
aangesloten winkels of webshops, zoals HEMA, AJ Sports, Perry Sports, Bruna en
Paagman.
Het digitale tegoed op deze pas bedraagt voor leerlingen in de brugklas € 250,en voor kinderen vanaf de tweede klas € 150,-.
De Schoolspullenpas is geldig tot en met 31 oktober 2022. Na deze datum
worden alle Schoolspullenpassen geblokkeerd. Wacht dus niet te lang met het
kopen van de schoolspullen.

Gegevens op Magister
Vwo 5 op Alfakamp in Antwerpen.

Vwo 5 op Bètakamp in Zuid-Limburg.

(door: K. Janse, conrector)
Wij verzoeken u uw adres, telefoonnummers en e-mailadressen in Magister
te controleren en eventueel aan te passen. Als het u niet lukt, kunt u contact
opnemen met onze administratie. We hechten er zeer aan u snel te kunnen
bereiken.
De inlogcodes die u op dit moment gebruikt om in Magister te kijken, blijven
het komende cursusjaar geldig. Voor de e-mailadressen van de leerlingen geldt
hetzelfde.
In de zomervakantie is het een aantal weken niet mogelijk om in Magister te
kijken. In die periode worden de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar
getroffen.
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Vakanties 2022-2023

(door: M. Greeven, docent Frans)

Leerlingen uit havo 4 sluiten met hun
mentor het jaar af in een strandtent.

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

Een toekomstige brugklasleerling zet de
eerste stappen op De Populier.

Herfstvakantie
maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantie
maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie
maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023
Paasvakantie
vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023
Meivakantie
maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaartsvakantie
donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023
Tweede pinksterdag
maandag 29 mei 2023
Zomervakantie
maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023
De vakantieregeling voor komend cursusjaar kunt u ook teruglezen bij actueel
en in de footer op onze site. Na de zomervakantie zijn deze ook terug te vinden
in onze Jaarplanning.

Lustrumfeest

(door: M. Greeven, docent Frans)

Leerlingen uit vwo 3 sluiten het schooljaar
af met een pubquiz op het strand.

Dit jaar bestaat de school om precies te zijn 110 jaar. Om dit heuglijke feit
te vieren, zal er een reünie georganiseerd worden voor oud-leerlingen
en oud-medewerkers van De Populier. De reünie zal plaatsvinden op een
zaterdagmiddag in oktober/november 2022 in de Populierstraat. Aan het
begin van het nieuwe schooljaar zal de exacte datum bekendgemaakt worden
op de pagina ‘Oud-leerlingen’ op onze website. Wilt u zich inschrijven voor de
reünie of bent u bereid ons te helpen bij de organisatie, dan kunt u een mail
sturen naar oudleerling@depopulier.nl of vul het inschrijfformulier in op onze
website https://depopulier.nl/lyceum/leerlingen/oud-leerlingen

Namens alle medewerkers van De Populier wenst de redactie van de Ouderbrief u een
prettige zomervakantie. Tot volgend schooljaar!

De volgende ouderbief ontvangt u rond 20 oktober 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

