
 weekbericht voor ouder(s)/verzorger(s) 
 07|10|2022 
 
 reacties zijn welkom: 
 paperclipvoorouders@stadenesch.nl 
 
 

Informatie 
 

 
Open dagen voor groep 8  
Vandaag is de open dag voor groep 8-
leerlingen en hun ouders/verzorgers in Meppel. 
Van 15.00 tot 20.30 uur zijn zij welkom om een 
kijkje te komen nemen op onze school. 
 
We kijken ernaar uit om deze leerlingen en hun 
ouders/verzorgers, na twee coronajaren, 
eindelijk weer fysiek te mogen verwelkomen. 
 
Voor uw zoon/dochter betekent dit dat hij/zij 
vandaag les heeft (gehad) tot en met uiterlijk 
het 5de lesuur. Dit vanwege de voorbereidingen 
die getroffen moeten worden door onze 
medewerkers. 
 
 
Meer weten over de open dagen? Klik dan hier. 
 

 
Stad & Esch krijgt vrijeschool leerroute  
Volgend schooljaar kan het er al zijn: een vrijeschool leerroute binnen het voortgezet 
onderwijs op Stad & Esch. De initiatiefgroep Bovenbouw Vrijeschool Meppel en de directie 
en het bestuur van Stad & Esch hebben elkaar hierin namelijk gevonden. Samen hebben we 
een plan en een ambitie: binnen Stad & Esch zal, bij voldoende belangstelling, in augustus 
2023 een vrijeschool leerroute starten! 
 
Klik hier voor meer informatie. 

 

Agenda 
De jaarkalender van onze deelscholen kunt u bekijken op onze schoolwiki. 
 
× open dag Meppel, alle leerlingen les tot en met het 5de lesuur  7 oktober  
 
 

 
Uitnodiging interactieve bijeenkomst | Een leven lang nieuwsgierig! 
Graag willen wij u de interactieve bijeenkomst ‘Een leven langs nieuwsgierig!’ cadeau 
doen! Aan de hand van wetenschappelijke onderzoeken geeft Jason Frederick, oprichter 
van Nieuwsgierig Denken, bewezen tips, technieken en methodes die een nieuwsgierige 
houding bij kinderen én uzelf stimuleren. Zo wordt u ook zelf aan het denken gezet. Een 
prikkelende sessie en concrete handvatten na afloop; nieuwsgierigheid was nog nooit zo 
leuk.  
 
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 15 november van 19.00 tot 21.00 uur in 
schouwburg Ogterop. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.  
 

https://stadenesch.schoolwiki.nl/jaarkalenders
https://stadenesch.nl/basisscholen/speciaal-voor-groep-8/open-dag/
https://stadenesch.nl/wp-content/uploads/2022/10/20221004-nieuwsgierigheid-ouders-relaties21.pdf
https://stadenesch.nl/2022/10/04/stad-esch-krijgt-een-vrijeschool-leerroute/


 
 
Verzonden naar ouders  
Alle brieven die afgelopen week zijn verstuurd, zijn te vinden via uitgaande 
post op onze schoolwiki en heeft u ontvangen via onze app en/of per mail. 
 

 

& wat hebben we beleefd 
 

Dag van de Leraar 
Woensdag 5 oktober was het de Dag van de 
Leraar. Een dag die wij op Stad & Esch niet zomaar 
voorbij laten gaan. Alle docenten ontvingen dan 
ook een ‘blik’ van waardering in hun postvakje en 
werden bedankt voor hun inzet, betrokkenheid en 
professionaliteit.  
 
‘En dat meisje dat in de gang roept: Hé mevrouw, 
bent u weer beter? Wat fijn dat u er weer bent! Dat 
is vooràl Dag van de Leraar.’ - Aranka Kuiper, 
docent theater  

 
‘Heel attent van Stad & Esch, maar het feestelijkste moment vandaag was toch het 
voorlezen aan havo 4 en hun blik na de plottwist in ‘Een bord vol spaghetti’ van Adriaan 
van Dis. Onbetaalbaar.’ - Maartje Boertien, docent Nederlands 
 
 
Voorbereidingen open dag  
Deze week hebben de eerstejaars leerlingen van de 
Praktijkschool meer dan 1200 goodie bags voor de open 
dag ingepakt. Keihard gewerkt en met veel plezier zijn de 
tassen voor alle afdelingen ingepakt. En natuurlijk de dozen 
met inhoud gebracht naar de conciërges met de 
steekwagen! 
 
 
Samenwerking met LivingLab Meppel krijgt vorm 
In de afronding van het vorige schooljaar zijn er voor het eerst gesprekken gevoerd met de 
vormgeefsters van het LivingLab in Meppel om te kijken hoe leerlingen van Stad & Esch 
hierin konden participeren. Binnen het LivingLab worden er producten, concepten en 
diensten ontworpen en gerealiseerd die het goede leven van Meppelse jongeren 
ondersteunen. Dat wordt gedaan samen met jongeren, studenten, professionals, 
onderzoekers en andere betrokkenen. Het LivingLab is een samenwerking tussen 
Windesheim, de Regiocampus, de gemeente Meppel en nu dus ook Stad & Esch.  
  
Vooral binnen het profielwerkstuk werd op korte termijn een mooie 
samenwerkingsmogelijkheid gezien. Een aantal dames uit havo 5 gaat daarom sinds de 
start van het schooljaar wekelijks naar de Werkhorst om daar met Windesheimstudenten 
samen onderzoek te doen naar drugsproblematiek onder Meppelse jongeren. Hierbij leren 
onze leerlingen en de studenten veel van elkaar. Het streven is om volgend schooljaar de 
samenwerking uit te breiden met meer onderwerpen en groepen, zodat de 
maatschappelijke impact van het PWS verder vergroot kan worden. 
 

 
Wijzigen contactgegevens 
Zijn uw contactgegevens gewijzigd? Via de Magister app kunt u zelf uw mailadres en 
mobiele telefoonnummer aanpassen. Andere wijzigingen, zoals adresgegevens, kunt u 
doorgeven via oudersdigitaal@stadenesch.nl, dan worden ze verwerkt in ons systeem. 
 
 

https://stadenesch.schoolwiki.nl/uitgaande-post


Voorlichtingsmiddag op het Alfa-college  
Afgelopen dinsdag 4 oktober zijn de klassen 4 van de PLG-dienstverlening, Eigen weg en 
de theoretische leerweg naar een voorlichtingsmiddag op het Alfa-college in Hoogeveen 
geweest. Vooraf aan deze middag hadden de leerlingen de mogelijkheid om te kiezen voor 
een voorlichting die bij hen paste. Tijdens de verschillende workshops hebben onze 
leerlingen voorlichting gekregen over de inhoud van de opleidingen om vervolgens lekker 
aan de slag te gaan met de inhoud van de opleiding. De leerlingen hebben van alles gezien; 
koeken bakken, mocktails maken, iemand in de handboeien slaan, insectenhuizen bouwen, 
crème afwegen, maskers aanbrengen en zo nog veel meer. Al met al een zeer geslaagde 
middag. 
 

 

 
In de media  
 

 



 

 
 



 
Dit artikel is onder andere ook verschenen op: rtvmeppel.nl, rtvdrenthe.nl, 
meppelercourant.nl en destentor.nl.  
 

Op de radio  
Onze directeur Rieka Tuinstra werd door Radio Drenthe ook 
geïnterviewd over de vrijeschool leerroute. Luister hier het fragment 
terug vanaf minuut 07.10. 

 

& verder…  
 

Omleiding fietsroute leerlingen Staphorst en Rouveen  
Van 7 oktober tot en met 26 november wordt er gewerkt 
aan de A28. Leerlingen uit Rouveen of Staphorst kunnen 
daar mogelijk ook last van krijgen. De gemeente Staphorst 
leidt in de periode van 12 oktober tot en met 2 november in 
de gemeente het verkeer om. Zij doet dat om al het 
verkeer dat door de werkzaamheden niet over de A28 kan, 
zo veilig mogelijk toch hun bestemming te laten bereiken. 
Voor leerlingen uit Staphorst of Rouveen kan dat 
betekenen dat zij de komende tijd een paar honderd meter 
extra moet fietsen. Wanneer zij namelijk naar Meppel gaan 
op de fiets worden ze vanaf de Oude Rijksweg omgeleid. 
Dit doet de gemeente om het vrachtverkeer en het 
fietsverkeer van elkaar te scheiden en de tijdelijke situatie 
voor alle verkeersdeelnemers zo veilig mogelijk te maken. 
Ze worden als fietser omgeleid via Jan Arendsland, D’Olde 
Dijk en Klaas Kloosterweg West. Daarna kun zij hun weg 
vervolgen via de parallelroute langs de Rijksparallelweg. Op 
de terugweg leggen ze de route in omgekeerde volgorde 

af. Door de omleiding is het zowel voor hen als voor ook de automobilisten veilig in het 
verkeer. De gemeente wil dan ook nadrukkelijk vragen om de omleiding te gebruiken. 
Bespreek dit daarom met uw zoon/dochter. Bij voorbaat dank! 

 

https://www.rtvdrenthe.nl/radio/aflevering/anouk-in-de-middag/5E29621CFD0FFFF9C12588980038CE44


 
 
Kom naar de wedstrijd PEC Zwolle Vrouwen - Feyenoord Vrouwen  
Op zondag 23 oktober om 12.15 uur neemt PEC Zwolle Vrouwen het op tegen Feyenoord 
Vrouwen. PEC nodigt alle scholen uit de regio graag uit om deze wedstrijd gratis te komen 
bekijken! 
Na twee overwinningen in de laatste drie wedstrijden tegen Feyenoord Vrouwen is het tijd 
voor een nieuwe editie van PEC Zwolle Vrouwen – Feyenoord Vrouwen. In eigen huis werd 
er nog niet verloren tegen de Vrouwen uit Rotterdam en graag zou PEC de Rotterdammers 
ook deze keer verslaan. Hoe meer supporters, hoe beter, want de Zwolse vrouwen vinden 
het fantastisch om voor veel en enthousiast publiek te spelen. Daarnaast proberen ze een 
nieuw toeschouwersrecord te vestigen bij een wedstrijd van PEC Zwolle Vrouwen. ‘Wij 
gaan voor minimaal 5.000 bezoekers in ons MAC3PARK Stadion!’ 
 
Kom in blauw/wit voor een gratis zit! Kom in de mooiste blauwwitte outfit en krijg gratis 
toegang. Ondanks de gratis entree is een ticket wel nodig om binnen te komen. Bestel uw 
tickets hieronder en selecteer het blauw/wit ticket. Mocht u niet in blauw/wit gekleed 
komen, dan gelden de reguliere verkoopprijzen. 
 
Klik hier voor tickets. 
 
 

Tot volgende week! 

https://tickets.peczwolle.nl/nl-NL/events/pec zwolle vr_ - feyenoord vr_/2022-10-23_12.15/mac3park stadion?hallmap

