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Informatie 

 
Esther Burgman gestart in de rebound 
Op dinsdag 1 februari is Esther Burgman gestart in de 
rebound. Onze eigen voorziening voor leerlingen die 
tijdelijk niet goed in de eigen klas of les(sen) kunnen 
functioneren. Esther wordt, naast Jos Nijenhuis, de 
nieuwe leerlingbegeleider op onze rebound. Zij is op 
maandag, dinsdag en vrijdag aanwezig. Dit betekent dat 
Esther niet meer werkzaam zal zijn als docent Zorg & 
Welzijn op het Beroepencollege. We verwelkomen 
Gerard Beijert als nieuwe docent Zorg & Welzijn. 

 
 

 
stad & esch & wat hebben we beleefd 
 
Hip Hop Battle - Duits 
In oktober deden we met alle havo 3 klassen bij het vak Duits mee aan de Hip Hop Battle 
van het Duitsland Instituut. De schoolcompetitie werd gewonnen door Jente, Laïs, Roos, 
Rosa en Willemijn uit H3C. Op 28 januari vond de uitgestelde finaledag plaats. Dit moest 
online, in plaats van fysiek in Amsterdam. De meiden konden hun optreden helaas niet live 
voor camera uitvoeren, omdat vier van hen in quarantaine zaten. Jammer genoeg vielen ze 
ook buiten de grote prijzen. Ik weet zeker dat ze bij een fysiek optreden veel indruk 
hadden kunnen maken met hun energie en enthousiasme! 
 

 

Virtuele open dagen groep 8  
Afgelopen vrijdag trapte Stad & Esch Meppel af met de virtuele open dagen. Van 15.00 tot 
20.30 uur konden bezoekers meedoen aan verschillende proeflessen, een digitale 
rondleiding krijgen per leerroute en informatie krijgen en vragen stellen over ons 
onderwijsaanbod en ondersteuning. De volgende dag, van 09.30 tot 12.00 uur, deden de 
collega’s van de ‘zaterdagploeg’ dit nog eens dunnetjes over. 
 
Met meer dan 1350 unieke paginabezoeken – hieronder vallen ook collega’s die vanuit huis 
de pagina bezochten – en veel animo tijdens de digitale rondleidingen en verschillende 
proeflessen, kunnen we spreken over geslaagde open dagen. 
 
Aanstaande vrijdag is het de beurt aan Diever die een vergelijkbaar programma aan gaat 
bieden. Dit wordt verdeeld over de middag (15.00 tot 17.00 uur) en de avond (19.00 tot 
21.00 uur). Alle leerlingen in Diever zijn daarom na het 5de lesuur vrij. Wij wensen de 
collega’s alvast veel plezier en succes! 
 

 

Agenda  
De jaarkalender van onze deelscholen kunt u bekijken in de Stad & Esch app en op onze 
schoolwiki. 
 

https://stadenesch.schoolwiki.nl/jaarkalenders


 
 

 

Poëzieweek 
Het is poëzieweek! Collega’s van de sectie Nederlands hebben hun favoriete gedicht 
gedeeld. Een greep uit de gedichten: 
 
Sjabloonhonger 
Figuurzaag me netjes langs de randen,  
schaaf bij wat ik te veel ben geworden.  
Vervang het zaagblad als je te snel gaat en kapot,  
als je een bocht in mijn aanwezigheid misloopt. 
 
Maak een sjabloon van me dat niet op het 
vorige lijkt, want buiten is het stil, de bomen staan 
stokstijf in foxtrothouding – als ik af ben, wil ik met je 
dansen tot de sterren naar beneden donderen. 
 
Wie de zaag ontsnapt, loopt zichzelf uiteindelijk 
in de prak, echt waar, geloof me. Verspil zo veel 
mogelijk metaalbladen, laat je nooit zeggen dat 
een ontwerp een ontwerp blijft, alles is mogelijk. 
 
Af en toe zou ik het andersom willen, jij het 
hout, ik het gereedschap, maar ik heb nooit 
een vaste hand gehad, ik heb nog nooit iemand 
bijgevijld – scheefgroei zit in al mijn voorvaderen. 
 
Er is zoveel ruis op de lijn en niemand die me 
kan vertellen hoe ik het beste me kan ontplooien. 
Al moet ik het goede ook benoemen, ik heb 
twee armen waarmee ik kan wiegen. 
 
Dus kom hier, leg het gereedschap ver weg 
uit mijn kinderogen, en vertel me dat we het einde 
naderen, dat het ontwerp bijna af is, dat ik kan 
zeggen dat ik iemand en mooi ben geworden. 
 
Marieke Lucas Rijneveld 
 



 

 
Sporten 
Meer sporten of meer bewegen, elk jaar weer een voornemen voor velen van ons. Ook ik 
heb dit jaren als goed voornemen gehad, inmiddels kan ik me dat niet meer voorstellen. 
Sporten is echt een verslaving voor mij geworden. Ik kan me dus niet meer voorstellen dat 
ik niet sport. Ik had graag willen uitblinken in één of andere teamsport, maar helaas is me 
dat niet gelukt. Geloof me ik heb het zeker wel geprobeerd. Zo heb ik jarenlang gevoetbald 
(toen ik een jaar of 18 was), maar helaas lag daar niet echt mijn talent. Ik herinner me nog 
goed dat mijn trainer tegen me zei: ‘technisch bak je er niet zoveel van, maar je bent niet 
bange’. Rechtsback was mijn positie en ze kwamen me (bijna) niet voorbij, want inderdaad 
ik was niet bang en zelfs wat lomp. Ik had dan ook maar één taak: ‘zorg dat niemand je 
voorbijkomt, pak die bal af en speel hem zo snel mogelijk af naar de rechtshalf’. Want 
inderdaad echt goed balgevoel had/heb ik niet. Dus mijn talent lag daar niet, wel vond ik 
het heel gezellig, vooral ook die derde helft. 
 
Wat doe ik dan wel? Nou eigenlijk van alles, als ik maar actief kan zijn; hardlopen, 
mountainbiken, spinning, fitness, kickboksen, yoga, HIIT-trainingen, bootcamp, noem maar 
op. Nog steeds heb ik niet altijd zin, maar ik kan me er wel steeds beter toe zetten, omdat 
ik er gewoon blij van word en het me energie geeft. Het is zelfs zo, dat als buiten het 
zonnetje schijnt en er niet zo veel wind is, ik gewoon zin heb om te gaan hardlopen en ook 
echt kan balen als ik dan bijvoorbeeld de hele dag in het schoolgebouw zit en er geen tijd 
voor is. Dan baal ik echt dat de omstandigheden perfect zijn, maar ik geen tijd heb. 
 
Nu is bewegen natuurlijk goed voor je lijf en voor de meeste mensen ook de reden dat ze 
het doen of dat ze het voornemen hebben om het (meer) te gaan doen. Voor een aantal 

Gekozen door docent Robert Koops: ‘Een gedicht dat past bij het thema van onze open 
dagen: jezelf kunnen zijn en jezelf kunnen worden.’ 
 
 
Liefste 
Op deze dag zo grijs als haring schrijf ik je een brief waarin het waait 
en meeuwen door de wind gedragen cirkels maken in de haven 
touwen ijzer hout en letters blauw en wit en netten tonnen plastic 
zakjes palen containers apparaten waar ik niks van snap masten 
vlaggen ramen schepen overal vandaan overal geweest en ik hoef 
nergens om te vragen. Alles is hier al 
 
en jij kent de zee jij vaart op haar jij vecht met haar om wat zij missen 
kan - elk schip dat hier nu ligt wordt een schip waar jij op was elke 
meeuw die hier nu vliegt een meeuw die jij ook zag en ik hou van 
jou geloof ik en ik weet het trouwens zeker maar wat ben ik blij dat jij 
al een beminde hebt want alles is hier al en ik hou zo van verlangen 
en ik hou zo van alleen zijn en ik hou zo van het denken dat het zou 
kunnen als het kon. 
 
Tjitske Jansen 
 
Gekozen door docent Maartje Boertien: ‘In deze tijd van weinig mogelijkheden is het 
vermogen om te verlangen naar het onmogelijke misschien wel een kans om licht in je 
bestaan te vinden. Lees het gedicht vooral eens hardop: het metrum maakt het gedicht 
mijns inziens nog mooier.’ 
 

 

Blog door Jennita Troost - docent Engels en studievaardigheden 
 



vooral om het uiterlijke aspect, maar gezondheid is ook een belangrijke reden. Dit hoeft 
niet per se meteen heel fanatiek te zijn, maar gewoon meer bewegen helpt al.  
 
Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie en hoogleraar bewegingswetenschappen, 
roept jong en oud op om meer te bewegen. Hij noemt de groeiende inactiviteit een 
pandemie. Los van alle fysieke gevolgen van inactiviteit geeft hij ook aan dat het slecht is 
voor de hersenen. Ook je brein floreert bij lichamelijke activiteit. Wil je hier meer over 
weten/lezen verdiep je dan in zijn verschillende onderzoeken. Feit is dat we vaak voor de 
makkelijke weg kiezen (zie ook mijn vorige blog ‘moeite doen’). We gaan met de lift in 
plaats van met de trap, we nemen de auto in plaats van de fiets, online in plaats van face-
to-face contact, FIFA spelen op de playstation in plaats van buiten een balletje trappen en 
ga zo maar door. Corona heeft dit er ook niet beter opgemaakt, maar wat nu als we iets 
doen aan deze pandemie (waar weinig over gesproken wordt) waar Erik het over heeft? 
Zijn we dan misschien ook van de pandemie af waar iedereen het wel over heeft? 
  
Ik wil voorkomen dat dit weer een beklag/discussie wordt over corona, dus ik ga snel 
verder wat me echt aan het hart gaat. En dat is mijn zorg om onze jongeren. Eigenlijk vind 
ik al jaren dat de jeugd (goh ik begin echt als een oudwijf te klinken) te weinig beweegt. 
Als ik ze vraag wat hun hobby’s zijn dan is vaak het antwoord: chillen, hangen, naar de 
keet, gamen en meer van dat soort passieve bezigheden. Op mijn vraag of ze niet sporten 
is dan vaak het antwoord dat ze dat eerder wel deden, maar daar mee gestopt zijn. 
Vanwege uitlopende redenen; geen zin meer, niet leuk meer, ik ga liever aan het werk etc. Ik 
vind dat echt doodzonde!! Juist voor onze jongeren is het zo goed. Hun brein is in 
ontwikkeling, ze hebben die hersenpan hard nodig op school en ze zitten op school al best 
veel stil. Erik Scherder zegt ook dat als wij weer (meer) gaan bewegen, vooral de 
‘executieve functies’ van onze hersenen verbeteren: het vermogen tot initiatief nemen, 
zaken plannen, impulsen beheersen en zelfregulatie. Wel handig om goed en zelfstandig op 
school te kunnen functioneren. Dus daar ligt een taak voor ons als volwassenen. Wij 
moeten ze stimuleren, motiveren en het makkelijk en aantrekkelijk maken om te sporten. 
Maar daarnaast hebben we ook een voorbeeldfunctie. Als wij het allemaal met regelmaat 
doen, dan zien onze kinderen dit als iets normaals en dan is de kans groter dat ze het ook 
gaan doen. Een win-win situatie; wij geven het goede voorbeeld en blijven zelf ook fysiek 
en mentaal fit. Wat wil je nog meer?! 
 

& in de media…  
 
Stad & Esch op SBS6 | zondag 6 februari om 16.30 uur 
Herinnert u dit nieuwsbericht nog? Aanstaande zondag is het 
zover, dan is theaterdocent Aranka samen met een aantal 
leerlingen te zien in het televisieprogramma De helden van het 
onderwijs. Kijken dus! 

 
Terugkijken kan op 12 februari om 11.00 uur (SBS6) of op 13 
februari om 10.00 uur (Net5). 

 

 
Verzonden naar ouders (ook te vinden op de schoolwiki) 
 
Lyceum 
 
 
 
 
 
Beroepencollege 

28-01 
 
02-02 
03-02 
 
 
01-02 

tl 3 en 4 havo 5 en vwo 5 en 6 met kudr voorstelling 
Zinderella 
tl 3 uitnodiging voorlichting keuzemodule Maritiem 
tl 3 (mentorgroep mevrouw Klomp en de heer Karper) 
informatie stage 
 
KT klas 2 online ouderavond profielen 9 januari 

https://stadenesch.nl/2021/09/30/sbs6-op-bezoek-docent-aranka-kuiper-in-het-zonnetje-gezet/
https://stadenesch.schoolwiki.nl/uitgaande-post


 

 
 

 
 
 
 
Diever 
  

01-02 
02-02 
03-02 
 
28-01 
28-01 
01-02 
02-02  

BK en LBK klas 2 online ouderavond profielen 9 februari 
klas 3 uitnodiging voorlichting keuzemodule Maritiem 
klas 3 informatie stage 
 
open dag 4 februari 
DT4A presentatie profielwerkstuk 7 februari 
DBK2A online ouderavond profielen 9 februari 
tl 3 uitnodiging voorlichting keuzemodule Maritiem 
 

 

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


