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Inleiding
(door: R. van Oevelen, rector)

Vandaag ben ik trots. Afgelopen dinsdagavond was het feest, lustrumfeest 
voor de leerlingen, de school bestaat immers 110 jaar. Bij dit feest in ‘t Paard 
waren 1100 leerlingen aanwezig, een ongelooflijk hoog percentage van de 
schoolpopulatie. Ze hadden het naar hun zin, geen enkel incident.
Het is sowieso vaak feest op het moment. Zo was er een inhaalfeest voor 
de examenkandidaten van ‘20 en ‘21 die door  ‘Corona’  geen examenfeest 
hebben gehad. Ook dit was geslaagd, velen hadden elkaar alweer een tijdje 
niet gezien en dat maakte het extra leuk. Op 5 november staat de reünie 
gepland voor alle oud-leerlingen, toch ook een soort feest.

Oudernetwerk
Op 1 november gaat het oudernetwerk van start. Van de 92 aangemelde 
ouders komen er 32. Wellicht had u zich al aangemeld voor het netwerk, 
maar was u vergeten om u aan te melden voor de startbijeenkomst? Die 
is van 18.30 tot 20.00 uur, inclusief een (eenvoudige doch voedzame) 
maaltijd. U kunt nog tot 31 oktober laten weten dat u er ook bij kan zijn 
(ook als u zich niet eerder had aangemeld). Naast ouders met een HBO- 
of WO-opleiding zijn wij ook nog op zoek naar ouders met een MBO-
opleiding, met name voor onze mavoleerlingen is dat van belang. Wilt u 
alsnog meedoen en 1 november aanwezig zijn, stuur dan een mailtje voor 
31 oktober naar mvdommelen@depopulier.nl waarin u aangeeft van wie u 
de ouder of verzorger bent en wat uw beroep en opleiding is.

Leerlingenparticipatie
Het jaarthema van dit jaar is ‘stem van de leerling’. Wij willen dit jaar extra 
aandacht besteden aan wat de leerlingen vinden en daar ook gevolg aan 
geven. Dit kan door klankbordgroepen,  de leerlingenraad en bijvoorbeeld 
een schoolkrant. Het doel hiervan is dat leerlingen weten dat hun stem 
belangrijk is in het schoolse leven en dat wij daar ook naar handelen.

Opknapbeurt lyceum
Het schoolgebouw aan de Populierstraat krijgt een opknapbeurt. 
Schilders zijn al weken in de weer, we weten immers niet wanneer en of 
we kunnen uitzien naar de nieuwbouw. We hebben daarom het volledige 
onderhoudsplan maar weer ter hand genomen. Ook het meubilair in de 
aula en kantine is vervangen, waardoor het er weer steeds mooier uit gaat 
zien.

Al met al kunnen we terugkijken op een goed begin van het schooljaar.  
De komende periode is de wat donkere periode tussen herfstvakantie en 
de feestdagen, ik wens u en de uwen een goede tijd.

Mentoren mavo 1

Leerlingen genieten van het uitzicht vanaf 
het dak van het lyceum.

Pratende leerlingen voor het lyceum.

Mavogebouw in de nazomerzon.
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Personalia
(door: K. Janse, conrector organisatie)

Aan het begin van de zomervakantie kunnen onze roostermaaksters nog 
niet beginnen aan hun vakantie. Zij werken dan zo’n anderhalve week 
door om het rooster voor de hele school op tijd klaar te hebben. Nikki 
Slagter zou daarna beginnen aan haar zwangerschapsverlof, maar zoon Leo 
kondigde zich op 14 juli al aan. Leo heeft een tijdje in een couveuse moeten 
bivakkeren, maar het gaat nu gelukkig heel goed met hem evenals met zijn 
vader en moeder. Na de herfstvakantie gaat mevrouw Slagter alweer aan 
het werk.
Op 3 september werd het gezin van onze collega biologie Patty Wiegel 
uitgebreid met zoon Mason. Alles gaat gelukkig heel goed. Mevrouw 
Wiegel verlengt haar bevallingsverlof nog met een paar weken en zal 
daarom pas in de tweede toetsweek weer aan de slag gaan.
Op vrijdag 30 september zwaaiden we met cadeautjes en mooie en 
ook grappige woorden en liedjes conrector Cathelijne Dekkers uit. We 
bedanken haar voor haar inzet voor De Populier en wensen haar veel 
succes in haar nieuwe onderwijsbaan.
Tijdelijk vervult Remko Stehmann de functie van conrector MH1 en MH2. 
Afgelopen weken zijn er sollicitatiegesprekken gevoerd en inmiddels is 
mevrouw Anouk Bowier benoemd tot de nieuwe conrector. Zij zal haar 
werkzaamheden op De Populier starten op 1 januari of 1 februari 2023. 
 

Klankbordavond ouders 
(door: S. van de Koevering, conrector 2 t/m 6 vwo)
 
Op maandag 28 november organiseren we een klankbordavond voor 
ouders. Tijdens deze bijeenkomst kunt u met de conrectoren in gesprek 
gaan om zaken aan de orde te stellen die de school betreffen. Deze 
avond is niet bedoeld voor persoonlijke vragen over uw kind. Daar is de 
tafeltjesavond in december voor. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging 
voor deze klankbordavond met de mogelijkheid u daarvoor aan te melden.

Buitenschoolse activiteiten 
Kijk op onze website voor aanvullende verhalen en/of foto’s van de activiteiten 
 
Introductiedagen
(door: M. Greeven)

Herinnert u zich de eerste dagen van het schooljaar nog? De zon scheen 
en bleef maar schijnen. We konden naar zee, lagen ‘s nachts wakker van de 
warmte en aten in de tuin, de ramen stonden open, de lucht was blauw en we 
liepen in onze korte broeken. In deze zomerse omstandigheden vonden de 
introductiedagen plaats voor onze leerlingen. Wat een heerlijke start van het 

Mason met moeder Patty Wiegel en de rest 
van het gezin.

Introductiedag brugklas op de velden van 
Quick.

Afscheid Cathelijne Dekkers op 30 septem-
ber.

Leo met zijn gelukkige ouders, die  
overigens niet iedere dag zo gekleed zijn.
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nieuwe schooljaar! Er werd gesport op het strand en op de velden van  
Quick, ook werden er veel kennismakingsspelletjes gespeeld en leefden de 
leerlingen zich uit met graffiti. 

Brugklaskamp 
(door: M. Greeven)

In tegenstelling tot de zonovergoten introductiedagen, was het brugklas-
kamp nogal nat. Het regende. En het bleef regenen. Desalniettemin was het 
oergezellig. Onze kersverse brugklasleerlingen hadden het erg naar hun zin, 
deden leuk mee en genoten van deze driedaagse kennismaking met elkaar en 
met de verschillende stromen.

Prinsjesdag voetbaltoernooi 
(door: M. Greeven)

Op Prinsjesdag bestaat de mogelijkheid om na schooltijd deel te nemen aan 
het Grote Prinsjesdag Voetbaltoernooi. Net als voorgaande jaren was deze 
naschoolse voetbalpartij een groot succes! Het Koningsteam bleek onover-
winnelijk en kon zich de winnaar van het toernooi noemen.

Bezoek Tweede Kamer
(door: M. Greeven)

In september bezochten V4 -voor het vak maatschappijleer- en H5 -bij 
maatschappijwetenschappen- de Tweede Kamer. De leerlingen mochten 
luisteren naar een debat over de jeugdzorg en kregen vervolgens de op-
dracht om zelf een debat te voeren over een eventuele leeftijdsverhoging 
bij alcoholgebruik.

Examen Pre-university
(door: M. Greeven)

Safina Djorai, Casper Jansen, Sophie van Leeuwen, Lara Nas, Isabella Schef-
fer en Ilja van Zanten hebben afgelopen schooljaar deelgenomen aan het 
PRE-College. Door middel van begeleiding vanuit de Universiteit Leiden en 
De Populier werden onze zes vwo’ers uitgedaagd om elke donderdagmid-
dag op de universiteit te ontdekken wat ze leuk vinden en konden zij  hun 
eigen talenten ontwikkelen. Op 15 september ontvingen zij een welver-
diend diploma in het academiegebouw in Leiden. 

Muizenvalautorace
(door: M. Greeven) 

Onze mavo, havo en vwo-leerlingen die dit jaar eindexamen doen in  
natuurkunde, waren op 6 oktober druk in de weer in onze sciencelokalen.  
In volledige concentratie en vol teamspirit bereidden zij zich voor op de  
20e muizenvalautorace. Na enkele uren hard nadenken en vlijtig bouwen, 

Leerlingen tijdens het Grote Prinsjesdag 
Voetbaltoernooi.

Leerlingen uit havo 4 aan de slag met  
graffiti tijdens de introductiedag.

Geslaagde leerlingen met hun  
Pre-university diploma

Eindexamenleerlingen met natuurkunde 
in hun pakket aan de slag voor de muizen-
valautorace.
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presenteerden de leerlingen zich in de aula aan de start met de meest 
unieke, creatieve en snelle voertuigen, voortbewogen door het principe 
van een dichtklappende muizenval. Charlie Hofstede en Nick Mol (mavo 4) 
wonnen de grote wisselbeker en een stevige bioscoopbon, omdat hun auto 
het verst reed! Max Allen en Hannah Bouwmeester (havo 5) wonnen de prijs 
voor de mooiste auto en Joël van Oosterom en Tijs van Bree (vwo 6) won-
nen de prijs voor het beste technische ontwerp. 

Queer Planet
(door: Ilse Koster, havo 4) 
In havo 4 krijgen alle leerlingen het vak CKV (culturele kunstzinnige vor-
ming). Een onderdeel van het vak is een theaterbezoek. In oktober gingen 
we naar de voorstelling ‘Queer Planet’. Na afloop hebben de leerlingen een 
recensie geschreven. Op de vraag of de voorstelling een aanrader is, schrijft 
een leerling: Ja, ik zou de voorstelling zeker aanraden. Er komen wel wat verras-
sende momenten voorbij en waarschijnlijk voel je je op sommige momenten ook 
ongemakkelijk, maar dat hoort er bij. Bij deze voorstelling leer je op een speelse 
manier buiten de hokjes denken. Tijdens de workshop kan je ook nog napraten 
over wat je gezien hebt en ik vind dat een goed idee, je kan je ideeën delen met je 
medeleerlingen en andere standpunten horen. Je kon ook nog vragen stellen aan 
de spelers over hoe zij het ervaren hadden en door samen een gesprek te begin-
nen verbreek je de vierde wand en blijkt het dat zij ook gewoon mensen zijn. Deze 
voorstelling zet je aan het denken en laat zien dat er ook mensen zijn die anders 
denken of zijn dan jij. Of misschien herken je jezelf wel heel erg in één of meerdere 
spelers! 

Uitgesteld eindexamenfeest
(door: Lonka van Baardwijk en Emma Gerrits, oud-leerlingen)

Vrijdag 7 oktober was het dan eindelijk zo ver… ons langverwachte 
eindexamenfeest vond plaats! De avond beschreven in één woord: 
nostalgisch.
Het begon al bij de voorpret: bedenken wat je aandoet, het vooraf 
klaarmaken met vriendinnen, bespreken wie we tegen zouden komen (en 
wie we wilden tegenkomen). Het voelde alsof we weer naar het kerstgala 
gingen, het grote feest van het jaar op De Populier. Van tevoren wisten 
we niet zo goed wat we konden verwachten, maar toen we eenmaal 
aankwamen en onze vroegere docenten ons verwelkomden, voelde het al 
gauw als vanouds.
Het thema was ‘Casino Royale’ en dat had iedereen op een eigen manier 
geïnterpreteerd. Ik wist niet dat een t-shirt met een geprinte stropdas 
erop ook binnen deze dresscode viel, maar we hebben deze avond wel 
meerdere keren onze ogen uitgekeken. 
De locatie waar het feest plaatsvond, het Mariott Hotel, was goed 
aangekleed en de sfeer zat er goed in. We wilden onze martini meteen 
‘shaken not stirred’ ;). De meeste leerlingen uit onze oude klas hadden

De winnaars van de muizenvalautorace 
(vooraan) omringd door medeleerlingen.

Leerlingen met het vak CKV in Theater aan 
het Spui (TAHS) 

Even in de stoel zitten van... 

Oud-leerlingen op het uitgestelde eindexa-
menfeest.
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we al 2 jaar niet meer gezien, afgezien van de paar die je zo nu en dan 
tegenkomt in de trein en waarmee je dan snel een kort praatje maakt (of 
met wie je het oogcontact liever vermijdt). Toen we elkaar eenmaal zagen 
was het eigenlijk meteen leuk. Je kwam op deze avond vaak niet veel 
verder dan: “Hey, hoe gaat het?” en “Wat studeer je nu?”. Het antwoord dat 
erop volgde, was bijna altijd onverstaanbaar, maar dat maakte niets uit. 
De sfeer was goed, alsof er niks veranderd was. Het voelde alsof we terug 
in de tijd waren gereisd. Ook de leraren waren nog precies hetzelfde. We 
hebben fijn gedanst en genoten van de nostalgische sfeer. Al met al was 
het een ontzettend leuke afsluiting van onze middelbare schoolperiode. 
Geen eindexamen, maar toch een eindexamenfeest.  Klinkt niet als een 
heel verkeerde deal.

Aardrijkskundedag
(door: E. Schipper, docent aardrijkskunde)

Tijdens de aardrijkskundedag op 13 oktober hebben de leerlingen 
uit vwo 3 en havo 3 een aardrijkskundig onderzoek gedaan m.b.t. de 
kledingindustrie. 
In de ochtend werden er zo’n 6 kledingfabrieken opgericht in de 
klaslokalen, waar de leerlingen moesten werken. Iedere arbeider verrichtte 
slechts één handeling en uiteindelijk kwam er aan het eind een papieren 
T-shirt uit de fabrieksklaar om ingepakt te worden.
Ook werd de documentaire ‘China Blue’ bekeken, over het leven van 
Jasmine in een kledingfabriek.
‘s Middags stond een bezoek aan een winkel op het programma. 
Leerlingen kregen de opdracht om daar te onderzoeken in hoeverre er 
‘schone kleding’ werd verkocht. Tot slot volgde er een presentatie waarbij 
er naar keurmerken en duurzaamheidscriteria werd gekeken. 

Talenreizen

Londen (Engeland)
(door: M. de Jong, docent Engels)

Om kwart voor vijf (in de zéér vroege ochtend) verzamelden gespannen 
havo 5 en vwo 5 leerlingen zich bij Squash Houtrust. Nog even snel de 
paspoorten checken en dan mochten ze de bus in richting Londen. De 
reis was een bijzonder gave belevenis, met name toen we met de bus op 
de boot reden en vanaf de boot Engeland steeds dichterbij zagen komen. 
Eenmaal in Londen kon er meteen van de sfeer worden geproefd met 
een bezoek aan de London Eye en een boottochtje op de Thames. Na de 
buikjes gevuld te hebben in het Hard Rock Cafe konden de leerlingen hun 
hotelkamers gaan bekijken.
Donderdag stond in het teken van Londen verkennen. Een speurtocht door 
Londen, waarbij het gebruik van de metro al een puzzel op zich bleek.

Lokaal 008 omgetoverd tot kledingfabriek 
voor de AK-dag.

Brugklasleerlingen uit V1A tijdens het 
brugklaskamp.

Leerlingen in de gang van het lyceum.

Leerlingen uit havo 5 en vwo 5 wachten op 
de metro in Londen.....
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Enkele keren overstappen bracht ons uiteindelijk bij het Natural History 
Museum, oftewel het startpunt van de speurtocht. De leerlingen hadden 
daarna nog genoeg vrije tijd om Londen op eigen houtje te ontdekken. Met 
een envelopje vol Britse ponden op zak moesten de leerlingen ook zelf op 
zoek naar een goede lunch. ’s Avonds verzamelden we weer om de musical 
Grease te bekijken. Tot groot genoegen van de begeleiders zagen we veel 
leerlingen meezingen met de welbekende hits als “Grease Lightning”.

Op vrijdag verlieten we Londen weer, maar niet zonder de London Dungeon 
te hebben bezocht. De leerlingen lieten zich meevoeren door de Dungeon 
en genoten van de leerzame, maar soms ook zeer griezelige tocht door het 
verleden van Londen. Toen restte alleen nog de terugtocht. Wederom een 
nieuwe ervaring voor de leerlingen om de bus een trein in te zien gaan die 
ons supersnel naar Calais bracht via de Eurotunnel. Na nog een korte stop 
aan de grens tussen België en Nederland om te eten, kwamen we om half 
een ’s nachts weer aan in Den Haag.
We kijken met plezier terug op een leuke, gezellige, leerzame inhaaltalenreis 
naar Londen.  
 
 
Trier (Duitsland)
(door: D. Tissink, docent Duits)

Op woensdag 12 oktober vertrokken we met 44 leerlingen uit havo en 
vwo 5 naar Trier. Het was droog, wel wat frisjes, en dat bleef zo tot we bij 
de Teufelsschlucht arriveerden, ons eerste programmapunt. De meeste 
leerlingen waren goed voorbereid wat hun schoeisel betreft, m.a.w. geen 
pumps, naaldhakken of andere “ongein”, maar degelijk wandelgoed. Het 
was nog steeds droog, maar, hoe heerlijk, het zonnetje was gaan schijnen, 
dus we liepen daar in prima omstandigheden, met het zonnetje op onze 
bolletjes. Aan het einde van de wandeling (of eigenlijk halverwege), 
werden we geconfronteerd met een stagnatie: het stuk land dat ons 
eigenlijk toegang had moeten bieden tot de plek waar de bus ons weer 
op zou pikken, was weggeslagen door de overstromingen van vorig jaar. 
Gevolg: (bijna) dezelfde weg terug, inclusief een paar gemene klimmetjes. 
Maar hoe fijn is het om te ontdekken dat onze Populieren dan niet gaan 
zeuren en zaniken, maar de schouders eronder zetten en gezellig kletsend 
de terugweg aanvaarden. Dit was kenmerkend voor de sfeer overigens: 
geen gedoe! 
Vervolgens in Trier een lekker pizzaatje gegeten en toen, ja, toen op weg 
naar het hostel (!) WAT VIEL DAT MEE, serieus! Op grond van de reviews 
vreesden de leerlingen het ergste, maar niets van dat al: schone kamers (en 
vooral bedden), een eigen badkamer, voldoende ruimte om hier en daar 
nog een matras te verslepen, een goed ontbijt en een aardige uitbater bij 
wie we met onze vragen terecht konden. In de avond speelden we met z’n 
allen een pubquiz. Top!  
 Met de hele groep uiteten in Trier

En maken een boottochtje op de Thames....

...En bezoeken vervolgens the London Eye.

In Trier bezochten de leerlingen op de laat-
ste dag deze prachtige ‘Burg Eltz’
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Op donderdag stond een puzzeltocht op en rond de Porta Nigra op het 
programma, het symbool van Trier. De Porta Nigra moet je gezien, gevoeld 
én beklommen hebben. Bij de Porta Nigra hebben we de leerlingen een 
envelop met inhoud gegeven voor de lunch: zelf je kostje kopen in een 
vreemde stad, in een andere taal betekent toch altijd iets extra’s. Na de 
lunch wachtte bij rederij Kolb een rondvaartboot op ons voor een tochtje 
over de Moezel. Oké, leuk, misschien net een uurtje te lang, ja, niet voor de 
hoogbejaarden die ook meevoeren, maar wel voor onze leerlingen. Met 
een uur op de boot hadden we ook toegekomen. Eerlijk is eerlijk! Na een 
uurtje vrije tijd om te shoppen, werden we om 17:30 uur in het Bitburger 
Wirtshaus verwacht voor de avondmaaltijd. Hier moest de turbo er even op, 
want om 19:00 uur zouden we een Sondervorstellung in het amfitheater 
krijgen en dat lag niet bepaald om de hoek. Een gladiatorenvoorstelling, 
speciaal voor ons: Valerius nam ons in een indrukwekkende monoloog mee 
naar het verleden waarin hij de ontwikkeling schetste van armoedzaaier 
tot gevierd gladiator en alle stadia die bepalend waren in die ontwikkeling. 
Hij eindigde met een heus schijngevecht dat de indruk wekte alsof hij echt 
in een duel verwikkeld was met een tegenstander. Na afloop kwam er een 
leerling naar mij toe die zei, dat hij de rode draad in elk geval te pakken had 
– wat ook betekent dat er misschien leerlingen waren die helaas af hadden 
moeten haken. Wat fijn was: er was regen voorspeld die uiteindelijk niet 
viel, ja, toen we weer in de bus zaten op weg naar het hostel. In het hostel 
hadden we vervolgens de beschikking over twee kegelbanen en mochten 
we ook nog muziek draaien: goed voor de sfeer! 
Vrijdag was alweer de laatste dag. Burg Eltz stond op het programma, 
een burcht die al 33 generaties in bezit is van een en dezelfde familie. 
Indrukwekkend, ook wat ons tijdens de rondleiding verteld werd. Tja, 
aan alles komt een eind, ook aan de talenreis naar Trier. Rond 19:00 
uur arriveerden we in Den Haag. Dank aan alle begeleiders en aan de 
leerlingen! 
 

Parijs (Frankrijk)
(door: H. Glerum, docent Nederlands)

Op 12 oktober vertrok de Thalys om 8.02 uur vanaf Rotterdam centraal. 
Ruim tweeënhalf uur later stapten we uit op station Gare du Nord en liepen 
we in enkele minuten naar het hostel waar we de komende dagen zouden 
verblijven: ‘St Christophers inn’ aan rue de Dunkerque.
Dit was de eerste talenreis in drie jaar tijd en dan is het altijd weer even 
spannend hoe een en ander zal verlopen, maar het gemak waarmee de 
reis van start ging, bleek een voorbode voor de rest van de week. Het was 
een ontzettend leuke, gezellige groep van 54 leerlingen en zes docenten, 
waarin eigenlijk geen wanklank gevallen is, behalve over zere voeten van 
het vele lopen. De tijd werd dan ook goed besteed met op de eerste dag 
een speurtocht op het Cimetière du Père-Lachaise, gevolgd door een in 
alle opzichten onvergetelijk diner bij restaurant Bouillon en een avondlijke 

Leerlingen uit vwo 5 maken een fietstocht 
door Parijs.....

.....En poseren voor de Arc de Triomphe

Bezoek aan Atelier des Lumières

Lustrumfeest in ‘t Paard voor alle  
leerlingen van de Populier.
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wandeling naar de prachtig verlichte Sacré Coeur.
De volgende dag stond een fietstocht op het programma (die voor de havo-
groep in de middag helaas moest worden afgelast vanwege de regen) en 
een bezoek aan het Louvre. Aan het einde van de middag was er nog wat 
tijd om te shoppen, waarna we flammkuchen aten bij een knus en gastvrij 
restaurant in de Marais. ’s Avonds volgde een boottocht over de Seine met 
als hoogtepunt de verlichte tour Eiffel. Impressionant!
Vrijdag, de laatste dag alweer, bezochten we een museum met 
voorstellingen van Cézanne en Kandinsky. Rond het middaguur beklommen 
we de Arc de Triomphe voor een prachtig uitzicht over de stad. Daarna was 
er vrije tijd en verzamelden we om 16.00 uur weer bij het hostel om de 
bagage op te halen en ons naar het Gare du Nord te begeven, waar we met 
een uur vertraging in de trein terug naar Rotterdam stapten. Rond 21.30 
waren we weer in Den Haag.
Al met al een talenreis die voelde als een vakantie (waarvan we wel even een 
paar dagen moesten bijkomen…)
Dank aan madame Elfring voor de uitstekende organisatie en dank aan alle 
leerlingen en docenten voor de mooie tijd! 
 

Lustrumfeest leerlingen
(door: Catherina Posthuma, vwo 3) 

Afgelopen dinsdag hadden we een groot feest vanwege het 110-jarig 
bestaan van De Populier! Het feest vond plaats in ‘t Paard en er zijn wel 1100 
leerlingen gekomen. Ook waren er heel veel docenten op de dansvloer 
te vinden. Er was een DJ en die draaide allemaal leuke nummers, zoals de 
Macarena en zelfs kersthits. Er werd veel gedanst, gesprongen, gekletst en 
gelachen. Een paar leerlingen hebben zelfs gevlogen, want zij werden de 
lucht in gegooid.  Gelukkig is niemand gewond geraakt en heeft iedereen 
het erg naar z’n zin gehad.

Reünie oud-leerlingen en oud-medewerkers
(door M. Greeven)

De Populier bestaat dit jaar 110 jaar. Om dit te vieren, organiseren wij op 
zaterdag 5 november een reünie voor oud-leerlingen en oud-medewerkers. 
De reünie zal plaatsvinden op het lyceum en duurt van 13.00 uur tot 18.00 
uur. Het belooft een gezellige dag te worden. 
Buurtbewoners ontvangen binnenkort een flyer waarop vermeld staat 
dat er die dag eventueel parkeeroverlast kan ontstaan door de drukte. 
Uiteraard doen wij ons uiterste best om overlast in welke vorm dan ook te 
voorkomen. 
Aanmelden voor de reünie kon tot en met woensdag 19 oktober. 
Eind oktober zal er een bericht verstuurd worden naar alle gasten met het 
programma. Dit programma zal ook op onze website te vinden zijn op de 
reüniepagina. 

Leerlingen gaan uit hun dak tijdens het 
lustrumfeest in ‘t Paard.

De conciërges aan het werk in de conciër-
geloge op het lyceum.

Samen leren op de trap in de kantine op de 
mavo.

Deel van de uitnodiging vestuurd aan 
oud-leerlingen en oud-medewerkers.

https://depopulier.nl/lyceum/reunie-5-november/
https://depopulier.nl/lyceum/reunie-5-november/
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De volgende ouderbief ontvangt u rond 22 december 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

Prettige herfstvakantie!

Trainingen voor jongeren en hun ouders bij de 
Jeugdformaat academie
(door M. Greeven)

De Jeugdformaat academie biedt trainingen aan ouders en kinderen die 
zijn gericht op het vergroten van deskundigheid en vaardigheden. De 
academie heeft veel ervaring en expertise op het gebied van preventie, 
onderwijs en jeugd- en opvoedhulp. De trainingen voldoen aan hoge 
eisen en enkelen ervan zijn gratis. Kijk voor meer informatie op de site van 
Jeugdformaat. 

Gratis online workshop #Durftedelen voor ouders
(door M. Greeven)

Op donderdag 3 november om 20.00 uur biedt CJG Den Haag onder 
begeleiding van een pedagoog een gratis online workshop #Durftedelen 
voor ouders. Hierbij ga je als ouder(s) ervaringen uitwisselen en ideeën bij 
elkaar opdoen. Er zullen onderwerpen aan bod komen zoals ‘hoe ga je om 
met media’, ‘wat zijn manieren om regels te bewaken?’ en ‘hoe neem jij de 
tijd om te luisteren naar je kind?’.
Interesse in deze gratis workshop? Aanmelden kan via CJGYpenburg@
denhaag.nl

Leerlingen lezen voor aan ouderen tijdens 
de week van het Nederlands.

Samen pauzeren op het plein voor school

mailto:ouderbief%40depopulier.nl?subject=
https://depopulier.nl/
https://www.jeugdformaatacademie.nl/catalog/product/rots-water?main_category=jeugdigen-den-haag
https://www.jeugdformaatacademie.nl/catalog/product/rots-water?main_category=jeugdigen-den-haag

