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 reacties zijn welkom: 
 paperclipvoorouders@stadenesch.nl 
 
 

Informatie 
 

 
 
 
 
 
Vakantiedata 2023-2024 
 

Herfstvakantie maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober 2023 

Kerstvakantie  maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024 

Voorjaarsvakantie maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari 2024 

Paasvakantie vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april 2024 

Meivakantie maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024 

Tweede Pinksterdag maandag 20 mei 2024 

Zomervakantie maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2024 

 
 

 
 
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. 
 

 
 

 
Agenda 
De jaarkalender van onze deelscholen kunt u bekijken op onze schoolwiki. 
 
 

 
Wijzigen contactgegevens 
Zijn uw contactgegevens gewijzigd? Via de Magister app kunt u zelf uw e-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/jaarkalenders
https://stadenesch.schoolwiki.nl/uitgaande-post
https://stadenesch.schoolwiki.nl/uitgaande-post


 
& wat hebben we beleefd 
 
Poster voor Earth Overshoot Day 
Laura Drevers en Eva Seegers uit DHA3A 
hebben de opdracht over Overshoot Day 
aangegrepen. Earth Overshoot Day markeert de 
symbolische datum waarop de mens alle 
natuurlijke hulpbronnen die de aarde in een jaar 
kan produceren, heeft opgebruikt. 
 
Ze hebben een uitlegposter gemaakt die op het 
bord van lokaal 049 gebruikt kan worden. Een 
educatieve poster om medeleerlingen bewust te 
maken van het huidige gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen (water, voedsel en energie) op 
aarde en zij dragen duurzame oplossingen voor 
de toekomst aan. Aardrijkskunde is natuurlijk bij 
uitstek een vak om na te denken over duurzame 
oplossingen van energiegebruik. 
 
 
 
 
 

 
Ouderavond: studeren aan het hbo 
Hogeschool NHL Stenden organiseert een ouderavond op dinsdag 14 maart van 19.00 – 
21.30 uur op de locatie in Leeuwarden. Deze avond is speciaal voor de ouders waarvan de 
kinderen willen studeren en meer willen weten over wat hen te wachten staat op het hbo. 
Tijdens deze ouderavond worden ouders geïnformeerd over studeren in het algemeen en 
specifiek over het studeren aan NHL Stenden. Diverse thema’s komen aan bod waarin veel 
praktische informatie voorbijkomt. Hoe zit het met inschrijven? Waar kunt u terecht met 
uw vragen? Daarnaast laten ze voorbeelden zien van de studenten tijdens hun studie. De 
ouderavond staat los van een specifieke opleiding of eventuele toelating. Het gaat deze 
avond over studeren in het algemeen. Klik hier voor meer informatie en om u aan te 
melden. 
 
Webinar studiefinanciering HO 
Start uw kind na de zomer met een studie in het hbo of aan de universiteit? Dan wilt u 
vast meer weten over studiefinanciering. Hoe en wanneer kan uw kind studiefinanciering 
aanvragen? Wat kan uw kind precies aanvragen? Hoe staat het met de plannen voor de 
herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs? Wat zijn de voorwaarden? Hoe 
regelt uw kind een OV-chipkaart? En wat moeten aankomende studenten doen om met 
het studentenreisproduct te kunnen reizen? Om u en uw kind zo goed mogelijk voor te 
bereiden, organiseert DUO op 16 maart om 19.30 uur het webinar ‘Studiefinanciering 
hoger onderwijs’. Tijdens het webinar kunt u vragen stellen. Een deel van deze vragen zal 
in de 15 minuten aansluitend aan het webinar worden besproken.  
 
Het webinar is gratis en kunt u bekijken via uw eigen computer, tablet of telefoon. Meld u 
nu alvast aan via duo.nl/webinar en mis het niet! 
 
Doorstuderen aan het mbo 
Gaat uw kind straks naar het mbo? DUO organiseert in mei een aparte webinar over 
studiefinanciering in het mbo. Hierover volgt later meer informatie. 
 
 

https://www.nhlstenden.com/evenementen/ouderavond-maart?utm_source=email&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=2023Nieuwsbrief&utm_term=Nieuwsbrief++voor+decanen%2C+mentoren+en+studiekeuzecoaches&utm_content=


 
 
TWK Voorstelling ‘Gelijkheid’ – Hart van Ezinge 
Donderdagavond hebben de vijf brugklassen havo en atheneum hun TWK-voorstelling  
‘Gelijkheid’ gespeeld in de theaterzaal van Stad & Esch. Maatschappelijke thema’s als 
vrouwenrechten, LHBTIQ+ en discriminatie werden in verteltheater verbeeld. Elke 
voorstelling bestond uit scènes geschreven door de leerlingen zelf, waarbij een verteller en 
toneelspel elkaar afwisselden. We hebben vanavond zo’n 150 leerlingen op het toneel 
gehad en zo’n 350 ouders & andere familieleden mogen ontvangen als publiek. Een 
compliment aan de leerlingen en dank aan de betrokken collega’s! 
 

 
 

 
Snuffelstage bij defensie in Havelte 
Opnieuw een snuffelstage bij defensie. Zeven leerlingen van Stad & Esch konden 
gedurende twee dagen sfeer proeven bij defensie in Havelte. Het is een landelijke activiteit 
met dit keer 45 deelnemers. Voor dit schooljaar is het de laatste snuffelstage. We hebben 
nog wel de Roadshow in de planning op 6 en 7 juli voor leerlingen van leerjaar 2 en 3. 
Voor meer foto's klik op de link https://bit.ly/SNUFFELSTAGE0220  
 

 
 



& verder 
 
Woordenboeken gezocht | Oekraïnse klas 
Voor een aantal Oekraïense leerlingen zijn we opzoek naar woordenboeken Nederlands-
Russisch of Nederlands-Oekraïens. Mocht iemand deze thuis hebben liggen en niet meer 
gebruiken. Dan zijn ze zeer welkom bij ons. Vragen? Mail naar m.compagner@vomeo.nl. 

 

 
Open dag van der Hulst 

 
Kijk voor meer informatie over Van der Hulst op hun website. 

 
Tot volgende week! 

 
Ben jij goed in Engels? Help mee bij het Taaldorp! | Vrijwilligers gezocht 
Ook dit jaar organiseren wij weer het Taaldorp Engels op Stad & Esch. Dit is een lesvorm 
om de spreekvaardigheid van een vreemde taal te toetsen of te oefenen. Het Taaldorp is 
van 5 tot en met 9 juni 2023 van 08.15 tot ongeveer 15.00 uur. 
 
Als vrijwilliger gaat u de gesprekken voeren met de leerlingen van vmbo basis/kader of tl. 
Deze gesprekken zijn volgens een script en kunt u van tevoren voorbereiden. Ook gaat u 
de leerlingen beoordelen volgens een rubric. 
 
Bent u goed in Engels en lijkt het u leuk om te helpen? Of ken u iemand die ons graag wil 
helpen? Stuur dan een mail naar mevrouw (Gabi) Oostenbrink: j.l.oostenbrink@vomeo.nl. 
Het is ook mogelijk om u voor één of enkele dagen/dagdelen op te geven. 

 
 

https://geniaalinstaal.nl



