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Inleiding
(door: R. van Oevelen, rector)

Heropening van de school.

In de vorige Ouderbrief sprak ik de hoop uit dat de wereld er ten tijde van
de volgende Ouderbrief weer anders uit zal zien en dat we het beroemde
‘omslagpunt’ in zicht hebben, dan wel hebben gehad.
Welnu, de besmettingscijfers waren inderdaad flink gedaald, maar inmiddels
kijken we toch weer met hoop en vrees naar de algehele situatie. Laten we
hopen dat we allen toch een min of meer ‘normale’ situatie tegemoet gaan.
Intussen hebben de examenkandidaten examen gedaan in chique hotels en
was er daardoor ruimte om zoveel mogelijk leerlingen van de andere jaarlagen
naar school te halen.
Op 29 mei konden we zelfs alle leerlingen weer op school ontvangen, dat was
voor iedereen wel weer even wennen, maar is uiteindelijk goed verlopen.
Inmiddels zijn de examenresultaten bekend en zien we dat de centraal
examenresultaten zowel op de mavo, de havo als het vwo bij de beste 10%
van Nederland behoren. U begrijpt, wij zijn blij!

Heropening school

(door: R. van Oevelen, rector)
De docent geeft weer les aan volledige
klassen.

Samenwerken bij beeldende vorming.

Vanuit het ministerie kregen we eind mei de opdracht om de school weer
volledig open te stellen. Dit alles vanuit het belang van de leerling. Uiteraard
onderschrijf ik dat belang, maar met geen woord werd er zowel in de media als
tijdens de persconferentie gerept over wat dit betekent voor een omvangrijk
aantal medewerkers in de sector voortgezet onderwijs. Consultatie van de
medewerkers leerde echter dat de overgrote meerderheid zo snel mogelijk
weer volledige klassen voor zijn of haar neus wilde zien. De Populier ging dan
ook als een van de eerste scholen in Den Haag weer volledig open. Met wat
extra handjes in het gebouw verliep dit prima. Wel merkten we dat leerlingen
al een tijd niet meer in klassenverband in een lokaal hadden gezeten. Tot
nu waren het immers vooral halve klassen die we ontvingen, dan is dit toch
ineens een verdubbeling. Zowel qua studiehouding als qua houding in de klas
moesten alle zeilen worden bijgezet. Inmiddels is de storm gaan liggen en zijn
we bezig met de afsluiting van het schooljaar.

Achterstanden Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
(door: R. van Oevelen, rector)

Wiskunde volgen in het lokaal en niet meer
achter het beeldscherm is even wennen.

De school krijgt extra middelen om achterstanden in te lopen. Dit kan zijn
op het gebied van leerprestaties, sociaal-emotioneel of qua welbevinden.
Om deze goed te besteden zijn er studies uitgevoerd over wat ‘bewezen
interventies’ zijn. Om achterstanden in beeld te brengen is er een zogenaamde
scan uitgevoerd. Daartoe hebben wij de leerlingen, de ouders, de docenten,
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Examens maken in het hotel.

de secties en de zorgcoördinator bevraagd. Hieronder geef ik een schets van
wat er uit de leerlingenenquête kwam:
Van de 469 leerlingen die gereageerd hebben, ervaart 22% een achterstand
en 45% een beetje achterstand. De vakken waarbij zij denken de meeste
achterstanden te hebben opgelopen zijn: wi, Fa, En, na en gs. 48% vond
online-les lastig en een oorzaak van de achterstand. 45% zegt niets nodig te
hebben bij het inlopen van achterstanden, 36% zegt fysieke lessen nodig te
hebben en 19% heeft belang bij hulpstructuren. 18% vindt dat Corona veel
invloed heeft op het eigen welbevinden. 77% vindt niet dat school ze kan
helpen om zich beter te voelen.

Oudernetwerk
(door: R. van Oevelen, rector)

Eindexamenkandidaten pauzeren voor
het hotel.

Als school denken wij baat te hebben bij een goedlopend oudernetwerk.
Bij u als ouders zit heel veel kennis en kunde, waar we, wat mij betreft,
nog onvoldoende gebruik van maken. Waar moet u dan aan denken? Wij
zouden bijvoorbeeld gebaat zijn bij ouders die iets willen vertellen over hun
beroep, zodat leerlingen horen hoe het in de praktijk werkt, of die via hun
bedrijf gastlessen of demonstraties kunnen geven. Wellicht kunt u zelfs iets
voor ons betekenen bij het inlopen van de ‘corona-achterstanden’. Heeft u
een opleidingsniveau dat aansluit bij die van onze leerlingen, dan kunt u
uw eventuele belangstelling doorgeven aan Mariëlle van Dommelen via
mvdommelen@depopulier.nl Wij nemen dan volgend schooljaar contact met
u op voor de startbijeenkomst. U bepaalt zelf hoeveel tijd u erin wilt steken en
als school zullen wij proberen activiteiten zo efficiënt mogelijk te organiseren.

Examens en diploma-uitreiking

(door: M. Sturing, teamleider H3 t/m H5 en G.J. Putmans, teamleider V2
t/m V6)
In de fietsenkelder van de Dunker noteren
geslaagden hun naam op de muur.

Geslaagde examenkandidaten op de
mavo klaar om hun diploma in ontvangst
te nemen.

Mavo

Ruim 4 weken geleden werd de uitslag bekend gemaakt. En die uitslag zorgde
bij mij voor een brede glimlach. Onze leerlingen hadden boven verwachting
gepresteerd. De stijgende lijn die bij de laatste schoolexamens was ingezet,
werd doorgetrokken bij het centraal examen. 99% van onze mavoleerlingen is
namelijk geslaagd!
Dit betekende afgelopen week volle zalen met heel veel blije gezichten bij de
diploma-uitreikingen én hier en daar een trillende hand bij het tekenen van het
diploma.
Als interim teamleider mocht ik mijn handtekening ook op de diploma’s zetten.
Tijdens de speeches van de mentoren werden de karakters en eigenschappen
van de leerlingen ingekleurd. Voor mij maakt dat de mavo tot een heel fijne
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plek om te werken. Het mavoteam staat naast de leerlingen en heeft korte
lijntjes met het thuisfront. Dit team weet wie wat nodig heeft. En dat is meestal
geen bijles, huiswerkbegeleiding of examentraining, maar gewoon een (symbolische) arm om een schouder, een goed gesprek in een lokaal of een veelzeggende knipoog.
Van de geslaagden stroomt 30% door naar de havo komend schooljaar. We
zullen deze leerlingen met veel plezier verder begeleiden op het lyceum!

Havo
Diploma-uitreiking op de mavo.

Het eindexamenfeest kan beginnen.

Onze havo-afdeling had dit jaar het grootste aantal examenkandidaten ooit. En
zoals u weet, bestaat De Populier al meer dan 100 jaar. Dus dit mag je met recht
een record noemen. Wat natuurlijk nog mooier is, is dat het aantal geslaagde
kandidaten ook een record is. Er zijn namelijk 133 van de 136 kandidaten geslaagd met een gemiddeld centraal examencijfer van een 6,6. Maar waar ik het
meest trots op ben, is dat slechts 6 leerlingen gebruik hebben gemaakt van het
wegstreepvak.
Dit succes maakten de diploma-uitreikingen van de havo tot een marathon: van
2 uur ’s middags tot half 11 ’s avonds werden de diploma’s uitgereikt en ondertekend. En wat was dat een mooi feest! Iedere leerling werd op het podium in
het zonnetje gezet door de mentor. Soms een lied, een gedicht of een cadeau
waarbij kwaliteiten en valkuilen werden benoemd. Open en eerlijk met een lach
en soms een traan, precies zoals we op onze havo-afdeling gewend zijn.
Met aan het eind de vraag: “Zeg meneer, dit is toch de laatste diploma-uitreiking. Wat gaat u eigenlijk met al die mooie ballonnen doen? Wij hebben nog
een feestje, mogen we ze meenemen?”

Vwo

Diploma-uitreiking in de aula van het
lyceum.

Van alle vwo-kandidaten is 98% inmiddels geslaagd, vier van de 53 kandidaten
slaagden met het judicium cum laude, één van de kandidaten slaagde zelfs
magna cum laude. V6 scoorde dit jaar een CE-gemiddelde van 6,82 en daarmee
behoren deze leerlingen bij de beste vier procent van Nederland. Klas V6A liet
zelfs 99% van alle kandidaten achter zich. En – in dit geval ook werkelijk lest
best – onze gymnasiasten zijn dit jaar zelfs de allerbesten van het land met een
percentiel van 100. Wat een fantastisch resultaat!
Een resultaat dat mij heel dankbaar stemt. En ja, trots ben ik ook. In dit kroonjaar heeft V6 het geweldig gedaan. Om met de psalmist te spreken: ‘Zij hebben
geoogst wat zij gezaaid hebben’. Geen oogst zonder feest, zo ging dat al in het
klassieke Griekenland en het oude Rome, zo gaat het in de Bijbel, zo was het afgelopen donderdag op De Populier tijdens de diploma-uitreiking van het vwo.
We zijn blij met dit unieke resultaat. We hadden het vorig jaar niet durven
hopen, bang als we waren voor eventuele achterstanden, tweede en derde
golven. Soms heb ik me zorgen gemaakt: komt dit goed? Gaat het ons lukken?
Gelukkig is het meer dan goed gekomen!

Over de rode loper naar de uitreiking.
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Kennismaking brugklasleerlingen
(door: M. Greeven)

Nieuwe brugklasleerlingen komen voor de
kennismakingsmiddag.

Een winnares met haar Golden Ticket.

(Hulp)mentoren staan klaar voor de
nieuwe brugklasleerlingen op de mavo.

Op woensdag 7 juli werden onze 280 nieuwe brugklasleerlingen welkom
geheten door hun mentor en hulpmentoren voor een allereerste
kennismaking met De Populier. Voor zowel de ouders als de leerlingen was dit
een reuze spannend moment waar de meeste leerlingen uit groep 8 al een
hele tijd naar uitkeken.
En of het een geslaagde middag was? Nou en of! Naast het spelen van een
potje polo, kregen de toekomstige bruggers informatie over het reilen en
zeilen op De Populier. Ook was er tijd om het schoolgebouw alvast een beetje
te leren kennen en werden de leerlingen van de mavo op de foto gezet voor
de persoonlijke lockerpas.
Tot slot was er nog de prijsuitreiking van de Golden Tickets waar leerlingen,
die naar aanleiding van de lesmiddag in januari hadden meegedaan aan de
prijsvraag, reikhalzend naar uitgekeken hadden. De vier gelukkigen kunnen
waarschijnlijk niet wachten tot eind augustus, want op hun allereerste
schooldag worden ze door een limousine opgehaald en naar school gebracht!

Pilot deviceklas

(door: C. Dekkers, teamleider 1MH & 2MH)
Zoals u in de vorige Ouderbrief heeft kunnen lezen, starten we volgend
schooljaar in de brugklas met de device-pilot. De klassen B1G en V1A
worden de device klassen op het lyceum. B1D wordt de device klas op de
mavo. Dit betekent dat alle leerlingen uit deze klassen een Chromebook tot
hun beschikking krijgen en dat wij in deze klassen zo veel mogelijk gaan
werken met de digitale middelen. ‘Blended Learning’ is hierbij het kernwoord:
boeken én Chromebook. De meeste docenten die lesgeven aan deze
klassen hebben dit schooljaar reeds een cursus gevolgd. De mogelijkheden
lijken eindeloos, we hebben fantastische lessen gezien. Natuurlijk willen
wij dat de Chromebooks iets toevoegen en ons uiteindelijk kunnen helpen
bij het verbeteren van de cijfers, het inspelen op verschillen in de klas en
natuurlijk om de lessen efficiënter en uitdagender te maken. Wij starten
met een zogenaamde ‘nulmeting’ en zullen lopende het schooljaar, maar
ook aan het eind van het schooljaar de device klassen evalueren om zo een
weloverwogen keuze te kunnen maken voor het schooljaar 2022-2023.

De eerste kennismaking met De Populier
zit erop.
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Leerlingactiviteiten
(door: M. Greeven)

Jaarlijkse CKV-Filmfestival

Leerlingen uit V4A vertellen de andere
CKV-leerlingen over het filmfestival.

Op vrijdag 25 juli vond het jaarlijkse CKV-Filmfestival plaats. Dit maal werd het
festival georganiseerd door leerlingen uit V4A. Zij verzorgden de filmposters
en verkochten in de hal van het lyceum vol enthousiasme de kaartjes voor
de bioscoop. Het thema van dit jaar was lucht, vuur en water. In Pathé
Scheveningen kwamen deze elementen terug in de verschillende films die op
het doek getoond werden, zoals The Impossible, Only the Brave en Top Gun.

Veldwerkdag biologie

Leerlingen uit klas 1 en V5 weten sindskort meer over de bloemetjes en de
bijtjes dan ooit tevoren. Tijdens de veldwerkdagen trokken zij onder leiding
van docenten en begeleiders de Heemtuin in van het Zuiderpark of verkenden
zij de natuur langs het Henry Dunantpad om daar hun boekenkennis in de
praktijk te brengen. Er werd van alles verzameld, bekeken, bestudeerd en
geanalyseerd. Het weer was gelukkig heerlijk en de leerlingen hadden mede
daardoor een geweldig dag!

Brugklassers tijdens de veldwerkdag in de
Heemtuin van het Zuiderpark.

Leerlingen klimmen in de klimhal achter
Den Haag Hollands Spoor .

Klimhal & freerunnen

Op dinsdag 11 mei kregen de leerlingen uit B2G en B2H de mogelijkheid om
ongestraft de aap uit te hangen. Niet binnen de schoolmuren natuurlijk, maar
in verschillende outdoorhallen.
B2G had gekozen voor een middag klimmen. Uitgedost met touwen, gordels
en klimschoentjes grepen de leerlingen zich als aapjes vast aan de klimgrepen
alsof het lianen waren. Op de 20 meter hoge toppen staan tegenwoordig
kleine rode vlaggetjes. Heeft u ze al gezien?
De leerlingen uit B2H bleven die middag wat lager bij de grond. Onder
begeleiding van ervaren freerunners leerden ze allerlei gymnastische
technieken, zoals bijvoorbeeld flips (salto’s) en vaults om zo sierlijk mogelijk
over obstakels heen te springen, te vliegen en te duiken.
Het was voor de leerlingen een heerlijke uitlaatklep in de coronatijd!

Inheemse soorten in aula

Exotus Serpenti geeft informatie over
inheemse soorten.

“Een school lijkt soms net een dierentuin”, verzuchtte een collega. Of dit voor
of na het uitje naar de klimhal was, of voor of nadat de gymzaal omgetoverd
was tot reptielenhuis, is onbekend. Maar gelijk had hij wel! Leerlingen uit
B2F kregen namelijk van medewerkers van Exotus Serpenti een middag lang
uitleg over allerlei inheemse diersoorten. Deze bleken zich al snel helemaal
thuis te voelen op De Populier. Zo probeerde een schildpad (tevergeefs) een
coopertest af te leggen en stak een blauwtongskink zijn tong uit naar de
docent. U begrijpt dat de kameleon in deze bijzondere situatie een aantal keer
van kleur verschoot!
Meer weten over onze activiteiten? Kijk dan op onze site bij actueel.
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Vakkanjer Challenge
(door: M. Greeven)

Shavin, Guido en Akaash hebben de
Vakkanjer Challenge gewonnen.

Mevrouw van der Wal met de winnaars.

De troste winnaars met hun troffee.

Ava, Dusan, Esmee en Loethe uit V5 volgen
lessen aan het Pre-University College.

Voor de Vakkanjer Challenge van dit schooljaar konden leerlingen uit groep 7
tot en met mavo 4 zich storten op de uitdaging om voor het Wereld Natuur
Fonds (WWF) innovatieve ideeën en praktijkgerichte oplossingen te verzinnen
om mens en wild dier beter samen te laten leven.
Shavin, Guido en Akaash uit mavo 3 gingen de challenge aan en bedachten
de zogenaamde ‘Swag paal’ die zij uitwerkten onder leiding van onze
docente Esther van der Wal tijdens de lessen Technologie & Toepassing - een
praktijkgericht nieuw vak voor de mavo -. De paal bevat een sensor die dieren
detecteert en scant, zodat duidelijk wordt om welk dier het gaat en wat er
gedaan moet worden om dat dier op een diervriendelijke manier weg te
jagen.
Met hun ontwerp wisten Shavin, Guido en Akaash de jury zodanig te verrassen
dat zij beloond werden met de hoofdprijs! Hiermee mogen zij zich de trotse
winnaars noemen van de Vakkanjer Challenge van dit jaar!
Voor meer informatie over Vakkanjers kunt u een kijkje nemen op de site van
Vakkanjers.

Diploma-uitreiking van het Pre-University College
(door: E. van der Schrier, docent maatschappijleer & M. Greeven)
Afgelopen schooljaar hebben Ava, Dusan, Esmee en Loethe uit 5 vwo
naast hun lessen op De Populier colleges gevolgd aan het PRE-College
van de Universiteit van Leiden. Het was voor de vier leerlingen een jaar vol
ontdekkingen en nieuwe vriendschappen dat zij succesvol wisten af te ronden
met een diploma.
Het programma dat Ava, Dusan, Esmee en Loethe volgden, bestaat uit drie
onderwijsblokken waarin de nadruk op wetenschappelijk onderzoek ligt.
Het was een intensief en zeer interessant programma verzorgd door échte
professoren. Zo hebben de leerlingen het bijvoorbeeld gehad over de
culturele identiteit van hiphop en heeft Esmee een oplossing bedacht voor
laaggeletterdheid onder ouderen.
Door corona waren veel lessen online, maar het is een ervaring die zij
vermoedelijk nooit meer zullen vergeten. Zoals Ava zei tijdens de ceremonie:
‘Ik heb geleerd wie ik ben, wat ik later wil worden, ik heb informatie gekregen
over verschillende vakgebieden, over mezelf, over onderzoek doen en
samenwerken. Daarnaast heb ik heel veel leuke mensen ontmoet’.
De docenten van de universiteit hadden mooie woorden over onze leerlingen;
Ava was altijd enthousiast en energiek, Dusan werd geprezen om zijn mooie
zoomachtergronden, maar ook om zijn programmeer- en schaakkunsten,
Esmee was het kritisch geweten van de groep en Loethe bleek over ware
leiderschapskwaliteiten te beschikken.
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Personalia
(door: K. Janse, stafhoofd organisatie)

Mevrouw Den Hengst in gesprek met
mevrouw Blom.

Meneer Putmans in gesprek met mevrouw
Veldhuis-Breukelman.

Op 30 april kregen mevrouw Bronsteijn (natuurkunde) en haar man
gezinsuitbreiding in de vorm van dochter Ylva. Het gaat gelukkig goed
met moeder en dochter. De verwachting is dat mevrouw Bronsteijn na de
herfstvakantie weer les gaat geven. Twee docenten, mevrouw De Groot en de
heer Stevens, zullen tot die tijd haar lessen verzorgen.
Voor mevrouw Den Dunnen (scheikunde) start na de zomervakantie haar
zwangerschaps- en bevallingsverlof. We verwachten haar pas eind maart 2022
terug. De heer Liefkes die al eerder bij ons op school vervangen heeft, zal tot die
tijd haar lessen waarnemen.
Of mevrouw Kouwenberg (Engels) na de vakantie in staat zal zijn een aantal
lessen op te pakken, is nog niet zeker. We hopen uiteraard op een spoedig
herstel.
Enkele collega’s nemen afscheid van de school. Onder hen helaas ook onze
conciërge de heer De Haan die dertien jaar op De Populier gewerkt heeft. Hij
maakt een carrièreswitch. We hopen spoedig een goede opvolger te vinden.
Voor de vakken Frans, Nederlands en geschiedenis begroeten we een nieuwe
collega. In de Dunklerstraat treedt een nieuwe technisch onderwijsassistent aan.
Tot slot zal de nieuwe teamleider van mavo 3 en 4, de heer Van der Voort na de
vakantie alle dagen in de Dunklerstraat te vinden zijn.

Schoolspullenpas

(door: M. van Dommelen-Uitenhoven, administratief medewerker)

Veldwerkdag biologie V5 langs het Henry
Dunantpad.

Hebben jullie een Ooievaarspas? Vraag
dan nu de Schoolspullenpas aan!

Is uw kind jonger dan 18 jaar en in het bezit van een eigen Ooievaarspas?
U kunt dan bij Stichting Leergeld Den Haag de Schoolspullenpas aanvragen.
Met deze Schoolspullenpas kunnen schoolartikelen aangeschaft worden
(kantoorartikelen/gymspullen/schoolspullen) bij de aangesloten winkels of
webshops, zoals HEMA, AJ Sports, Perry Sports, Bruna, Paagman etc.).
Het digitale tegoed op deze pas bedraagt voor leerlingen in de eerste klas
€ 250,- en voor kinderen vanaf de tweede klas is dit € 150,-. Dit tegoed kan tot
en met 31 oktober 2021 worden besteed.
Met het aanvraagformulier van Leergeld Den Haag kunt u zelf in de komende
periode de Schoolspullenpas voor uw kind bestellen. Bel met (070) 7796135
/ 070-7796136 of mail naar schoolspullenpas@leergelddenhaag.nl om een
aanvraagformulier te ontvangen. De Schoolspullenpas kan ook digitaal
aangevraagd worden via leergelddenhaag.nl/aanvraagssp
De aanvraag dient uiterlijk op 8 september bij Stichting Leergeld binnen te zijn.
Zoals eerder werd gecommuniceerd door de gemeente Den Haag is het helaas
niet meer mogelijk om (een deel van) het schoolgeld met de Ooievaarspas
te laten verrekenen. De Ooievaarspas blijft uiteraard inzetbaar voor andere
doeleinden, zie daarvoor de informatie op de website van de gemeente
Den Haag.
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CJP-korting

(door: M. Doorduin, docent BV en cultuurcoördinator)

Met je CJP-pas naar Pathé.

Eindelijk is hij er, de nieuwe CJP-pas! Ieder jaar ontvangen onze leerlingen een
gratis CJP-pas; Cultureel Jongeren Paspoort. Met de pas krijgt uw kind korting,
voorrang en voordeel op veel culturele activiteiten, zoals musea, theater en
bioscoop. Ook zijn er winkels die een korting geven op vertoon van de CJPpas. Bijvoorbeeld bij Game Mania, Perry Sports en Deliveroo. Op de website
van CJP is een goed overzicht te zien.
Uw kind heeft een e-mail ontvangen in zijn/haar Populier mailbox waarin
gevraagd wordt om de pas te activeren. Na het activeren is de pas klaar voor
gebruik. Dit e-mailadres heeft CJP van school ontvangen. Verder heeft CJP via
school geen gegevens van uw kind ontvangen. Het wel of niet activeren van
de CJP-pas is een eigen keuze. Dit heeft geen invloed op de culturele uitstapjes
die ieder jaar door school georganiseerd worden.

Zelftesten

(door: S. Bal, coördinator facilitair beheer)
Mevrouw Hegge deelt de zelftesten aan
haar leerlingen uit.

Voor aanvang van de zomervakantie ontvangen de leerlingen allemaal vier
corona zelftesten. Deze zijn geleverd door de overheid en kunnen worden
gebruikt in onderstaande gevallen:
1. V
 oor het direct testen na terugkeer van een vakantie (in binnen- of
buitenland) en twee tot drie dagen later (twee tests per persoon);
2. Voor het testen voorafgaand aan de terugkeer op school na de vakantie:
drie dagen en één dag voor de eerste schooldag (twee tests per persoon);
Wij raden u aan om bovenstaande richtlijnen van de overheid te volgen om
besmettingen op school na de zomervakantie te voorkomen.

Toetsen nakijken in de docentenkamer.

Gegevens op Magister
(door: K. Janse, stafhoofd organisatie)

Kleiwerkstukken maken bij beeldende
vorming.

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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Begin van het schooljaar 2021-2022
(door: K. Janse, stafhoofd organisatie)

Leerlingen spreken meneer van der Vuurst
de Vries aan in de gang.

De cursus 2021-2022 begint voor de leerlingen op dinsdag 31 augustus.
Alle leerlingen maken dan kennis met hun mentor en met elkaar, krijgen allerlei
informatie en gaan op de foto.
De tijden waarop de verschillende klassen verwacht worden, zullen in de laatste
vakantieweek op infothuis (via de roosterwijzigingenknop op de website)
gepubliceerd worden.
De klasindelingen zijn in de laatste vakantieweek in Magister te zien.
De boeken zullen komende cursus verzorgd worden door Van Dijk. U krijgt
binnenkort hierover meer informatie vanuit school. De leerlingen hoeven
voortaan hun boeken niet meer op school op te halen. Wel moeten ze deze nog
steeds kaften.

Vakanties 2021-2022
(door: M. Greeven)

Bijles van een bovenbouwleerling.

Laatste schooldag voor de toetsweek.

Herfstvakantie
maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021
Kerstvakantie
maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie
maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022
Paasvakantie
vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022
Meivakantie
maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaartsvakantie
donderdag 26 t/m vrijdag 27 mei 2022
Tweede pinksterdag
maandag 6 juni 2022
Zomervakantie
maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus 2022
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.

De medewerkers van de administratie
zetten alles klaar voor komend schooljaar.
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Redactie en vormgeving: Marieke Greeven & Mariske Scheper
ouderbrief@depopulier.nl

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 12 oktober 2021.
Voor vragen of opmerkingen kunt u een bericht sturen naar: ouderbrief@depopulier.nl
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Bezoek ook onze website: www.depopulier.nl

