
 weekbericht voor ouder(s)/verzorger(s) 
 22|04|2022 
 
 reacties zijn welkom: 
 paperclipvoorouders@stadenesch.nl 

 
Informatie 
 

 
Oud-leerlingen Stad & Esch Diever en leerlingen CSG Dingstede betrokken bij ernstig 
auto-ongeluk Havelte 
Bij een zeer ernstig auto-ongeluk op zondagochtend 17 april bij Havelte waren drie oud-
leerlingen van Stad & Esch Diever uit Dwingeloo betrokken. Bij dit ongeval is een oud-
leerling overleden en zijn twee oud-leerlingen ernstig gewond geraakt. 
  
Deze ernstige gebeurtenis heeft veel impact op alle leerlingen en medewerkers van Stad & 
Esch Diever. Zij hebben dinsdag tijdens het eerste en tweede lesuur daarom met elkaar 
stilgestaan bij deze heftige gebeurtenis. 
  
Ook twee leerlingen van CSG Dingstede zijn betrokken geraakt bij dit ernstige auto-
ongeluk. Onze collega’s van CSG Dingstede hebben zondag het verschrikkelijke nieuws 
bevestigd gekregen dat een leerling uit havo 5 is overleden en een andere leerling uit havo 
5 gewond is geraakt. Onze leco’s bovenbouw zijn hiervan op de hoogte gesteld, zodat zij 
leerlingen uit onze bovenbouw, die bevriend zijn met deze leerlingen van Dingstede, 
kunnen ondersteunen.  
 
Wij wensen de betrokken families en vrienden ontzettend veel sterkte in deze moeilijke 
tijd! 
 
 

 
 

 

Agenda 
× start meivakantie        27 april 
× eerst volgende paperclip      13 mei 

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

 
Verzonden naar ouders (ook te vinden op de schoolwiki) 
 
Lyceum 
 
 
Beroepencollege 
 
 
Praktijkschool 
 
Diever 
 
 
Eigen weg  

14-04 
20-04 
 
19-04 
20-04 
 
20-04 
 
19-04 
19-04 
 
20-04 

vwo 5 met dans en theater voorstelling Zegevier 
examenleerlingen Walibi Holland 26 april 
 
klas 1 excursie Batavialand 26 april 
examenleerlingen Walibi Holland 26 april 
 
examenleerlingen Walibi Holland 26 april 
 
havo 4 Koningsspelen 22 april 
tl3 en havo 4 bezoek Shakespearetheater 22 april 
 
examenleerlingen Walibi Holland 26 april 
 

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


stad & esch & wat hebben we beleefd 
 
Ons bezoek naar Havixhorst | 
Verslag door Lukáš Baranovič, 
leerling V4C 
Afgelopen donderdag zijn we 
met de klas naar de Beeldentuin 
Havixhorst geweest voor een 
excursie voor CKV. Het landhuis 
met de tuinen ligt op een 
prachtige, rustige locatie midden 
in de natuur, niet ver van Meppel. 
Zonnig weer, tjilpende vogels en 
klepperende ooievaars waren 
alom aanwezig en zorgden voor 
een heel rustige sfeer. We kregen 
een rondleiding door de 
beeldentuin door mevrouw 
Wouda die ons hielp de geheime 

betekenissen te ontdekken die in de vele beelden schuilgaan. De meest prominente 
kunstenaars waren Francesca Zijlstra, Guus Hellegers en Loes Heebink. Dankzij onze 
fantastische gids kregen we de achtergrondverhalen van alle beeldhouwers te horen, zodat 
we hun stijlen en inspiraties beter konden begrijpen. Na de rondleiding kregen we een uur 
de tijd om zelf de tuinen te verkennen en te werken aan de opdrachten in onze 
werkboeken. Het bezoek aan Havixhorst was een welkome afwisseling van het gewone, 
waar we in plaats van in de klas te zitten, konden genieten van de buitenlucht in 
gezelschap van vele prachtige kunstwerken. 
 
 
Sportklas Diever springt erop los bij Jumpstyle Heerenveen 
Na een uur lang salto’s, backflips springen en dunken in de basket biggelden de 
zweetdruppels van de leerlingen hun lijf en konden ze tevreden weer naar huis. 

 



Keep it Cool! 
De eindexamens komen er bijna aan 
en om de (eindexamen)leerlingen een 
hart onder de riem te steken toerden 
studenten van Hotel Management 
School NHL Stenden langs 
verschillende scholen met een ijskar 
om gratis ijs uit te delen: ‘to keep it 
cool!’ Op woensdag kwamen zij onder 
andere langs Stad & Esch Meppel met 
verfrissende ijsjes. Ee leuk initiatief, 
waar dankbaar gebruik van werd 
gemaakt door onze leerlingen, mede 
door het stralende weer! 

 
Ter reminder: uitnodiging Roek Lips | 25 april a.s.  
Op 29 maart is via onze Stad & Esch app een 
bericht verstuurd naar uw zoon/dochter met de 
uitnodiging voor het theaterprogramma ‘Wie kies 
je om te zijn’ van Roek Lips, dat aanstaande 
maandag 25 april plaatsvindt in Schouwburg 
Ogterop. Mocht uw zoon/dochter zich nog niet 
hebben opgegeven, maar hier toch nog graag bij 
aanwezig willen zijn, dan is dit nog mogelijk. Klik 
hier voor de officiële uitnodiging en aanmelden. 
 
 

Alvast een fijne meivakantie! 
Woensdag 27 april, op Koningsdag, start voor onze leerlingen de meivakantie. Dit betekent 
dat er volgende week vrijdag geen paperclip verstuurd zal worden. Daarom willen wij u en 
uw kind(eren) alvast een hele fijne meivakantie wensen. Wij zien onze leerlingen graag 
weer terug op maandag 9 mei! 
 

 

https://includable-content.s3.eu-west-1.amazonaws.com/2x/04c/517ee591b0e6-004d20370e/wie-kies-je-om-te-zijn---lln.pdf


& in de media… 
 

 
Klik hier om het volledige artikel te lezen. 
 
 

 

 

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. 
 

https://meppelercourant.nl/meppel/Gezondheidsbewustzijn-cre%C3%ABren-op-middelbare-scholen-in-Meppel.-Mensen-verwachten-niet-dat-er-vijf-suikerklontjes-in-een-krentenbol-zitten-27624505.html

