Ouderbrief februari 2018
Geachte ouders/verzorgers,
Eindelijk was het dan zover! Na ruim drie jaar konden wij de Resedastraat verlaten
en het nieuwe mavogebouw aan de Dunklerstraat in gebruik nemen. De oplevering
heeft tamelijk lang geduurd en er moet nu nog het een en ander aan afwerking
gebeuren maar wij zijn dolblij met de ruimte en vooral de rust. Spelende
basisschoolkinderen zijn leuk maar niet naast je lokaal.
Afgelopen vrijdag hebben we de buurt en de ouders uitgenodigd om het gebouw te
bezoeken. Velen hebben van dit aanbod gebruik gemaakt en zijn het pand komen
bewonderen.
De griepepidemie heeft dit jaar voor behoorlijk wat zieke collega’s gezorgd en daardoor
voor de nodige lesuitval. Ik kan mij niet herinneren dat we ooit zo veel zieke docenten
tegelijk hebben gehad.
.
Begin februari heeft altijd de halfjaarlijkse grote roosterwijziging plaats. Zo vervallen
onder meer de LO-lessen van de examenklassen, stoppen sommige vakken en beginnen
juist andere lessen. Dit verklaart waarom uw kind mogelijk nu op andere tijden naar huis
komt of naar school gaat.
Voor de examenkandidaten is de laatste SE-periode begonnen.
We wensen hun veel sterkte bij het afronden van de schoolexamens.
Met vriendelijke groet,
 H.A. Ordelman, rector
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Enquêtes
In de maanden februari en maart zullen wij alle leerlingen behalve die uit de
examenklassen laten deelnemen aan een enquête. Ook u als ouders/verzorgers zullen
we vragen een enquête in te vullen. We willen graag weten hoe tevreden u en onze
leerlingen zijn over de school.
We gebruiken de resultaten om de school nog beter te maken.
Binnenkort ontvangt u per mail meer informatie.

De Populierdienst
Zoals in de vorige Ouderbrief al vermeld, bent u zondag 11 maart a.s. om 10 uur van
harte welkom bij de Populierdienst aan de Nieuwe Parklaan 90.

Werving
Voor het eerst hadden we de voorlichtingsavonden voor de ouders van de leerlingen van
groep 8 in twee gebouwen. Dinsdag jl. ontvingen we de ouders van de HV geadviseerde
leerlingen in de Populierstraat en woensdag de ouders van de MH geadviseerde
leerlingen in het nieuwe gebouw aan de Dunklerstraat. Dat laatste was extra spannend.
Beide avonden werden goed bezocht en verliepen in een uitstekende sfeer. Morgen
hebben we onze Open School, voor het eerst in twee gebouwen. We gaan ervan uit dat
het ook nu weer gezellig druk zal zijn.
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Personalia
De dames Hegge en Hoogenboom zijn teruggekeerd van hun zwangerschaps- en
bevallingsverlof. Daarmee hebben wij afscheid genomen van mevrouw Brouwer en de
heren Kruik en Spittel.

Geen tafeltjesavond/wel tafeltjesavond
Naar aanleiding van het tweede rapport is er geen tafeltjesavond. De mentor nodigt een
aantal ouders uit voor een gesprek. Bij het derde rapport is er wel weer een
tafeltjesavond. Net als vorige keer moet u dan via het internet aangeven wie u wenst te
spreken. Zorg er alstublieft voor dat al uw gegevens goed in Magister staan, ook uw emailadres. U kunt het zelf controleren. Met vragen over het wijzigen van gegevens of als
u uw wachtwoord niet meer weet, kunt u contact opnemen met onze administratie
(info@depopulier.nl).

Openstaand schoolgeld cursusjaar 2017-2018
Een aantal ouders/verzorgers heeft (een deel van) het schoolgeld voor het cursusjaar
2017-2018 nog niet betaald. Er wordt alleen korting op het schoolgeld verleend, indien
uw zoon/dochter in het bezit is van een ooievaarspas en deze heeft laten inscannen bij
onze administratie. De korting wordt dan direct in mindering gebracht op het nog
openstaande schoolgeld. Na de verrekening met de ooievaarspas blijft in alle leerjaren
een zelf te betalen bedrag over. Hierbij verzoeken wij de betreffende ouders/verzorgers
alsnog zorg te dragen voor betaling van het openstaande deel van het schoolgeld.
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Goed om te weten
Dat een nieuw gebouw (de mavo) voorzien is van uitstekende wifi vindt iedereen
waarschijnlijk heel logisch maar in de kerstvakantie hebben wij ook een volledig nieuw
netwerk in het lyceum laten aanleggen. De eerste positieve reacties hebben we
inmiddels mogen ontvangen.
Een flinke groep leerlingen is aan het oefenen voor de jaarlijkse musical. Anderen
worden weer enthousiast voor Podium Populier en oefenen hun bijdrage met verve. Op
de website kunt u binnenkort lezen wat er te gebeuren staat.
Kent u het logo van De Populier? Weet u hoe lang wij dat logo al gebruiken?
Te lang!?!? Achter de schermen zijn we al enige maanden bezig met een complete
“make over”. Ik kan u wel verklappen dat de onthulling nog dit schooljaar zal
plaatsvinden.
Op de mavo en in havo 3 en 4 wordt geëxperimenteerd met het geven van feed-forward.
Docenten geven gericht aan de leerlingen door hoe zij verbeteringen zouden kunnen
realiseren. Kortom: adviezen voor de komende periode die ook in Magister te lezen zijn.
Als u samen met uw kind wordt uitgenodigd voor een mentor-ouder-kind gesprek zullen
deze adviezen zeker ter sprake komen.
Colofon
Tekstredactie
E-mailadres
Redactieadres
Telefoon
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: Karin Janse
: kjanse@depopulier.nl
: Populierstraat 109, 2565 MK Den Haag
: 070-3648808

