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 reacties zijn welkom: 
 paperclipvoorouders@stadenesch.nl 
 

 
Informatie 
 
De beste wensen! 
Wij wensen u en uw kind(eren) een positief en gezond nieuwjaar! De eerste twee weken 
van 2022 zitten er alweer op en ook de eerste schoolweek is inmiddels voorbij. We zijn blij 
dat onze school weer is geopend. Op 4 januari heeft u daarover deze brief ontvangen, 
waarin ook de maatregelen staan die we met elkaar moeten blijven naleven. 

 
Business4Students: hét event voor ondernemende leerlingen! 
Heeft uw zoon of dochter een fenomenaal concept, een innoverend bedrijf of een ander 
fantastisch idee? Zorg dan dat hij of zij zich vóór 18 januari aanmeldt voor 
Business4Students. Business4Students is op zoek naar leerlingen en studenten met een 
innovatief en ondernemend idee. Er zijn mooie prijzen te winnen. De leerling met de beste 
pitch wint zelfs 500 euro! Business4Students is een initiatief van de Regiocampus met als 
missie: ‘Leren ondernemen en ondernemend leren.’ Hun doel is om studenten en 
ondernemers in de regio met elkaar te verbinden.  
 
Programma en winnaar 
Het programma begint met twee masterclasses op 1 en 28 februari waar de leerlingen 
gelijk aan de slag gaan met het maken van een eigen business- en marketingplan. Ook 
krijgen ze tijdens deze masterclasses een pitchtraining, zodat ze goed voorbereid het 
event ingaan. 17 maart is het dan zover: het Business4Students event. Hier pitchen de 
geselecteerde leerlingen en studenten hun innovatieve idee. De winnaar gaat naar huis met 
een cheque van 500 euro. Ook kunnen ze een coach winnen die hen gaat ondersteunen en 
begeleiden om het ondernemende idee tot een succes te maken. Daarnaast kan door een 
drietal studenten een half jaar studentstarterbegeleiding gewonnen worden.  
 
Aanmelden  
Uw zoon of dochter kan zich aanmelden door te mailen naar info@regiocampus.nl met een 
pitch van maximaal anderhalf minuut over zijn/haar idee. Ga voor meer informatie naar de 
website de Regiocampus.  

 

Ziekmelden via formulier in de app 
Wanneer uw zoon of dochter ziek is, kunt u hem/haar ziekmelden via onze app. Ook beter 
melden, aanmelden voor onderwijs online of het aanvragen van verlof kan via de app. 
 
De meest eenvoudige manier om dit te doen is via ‘Formulieren’. Onderaan te vinden via 
de startpagina. Wanneer u hierop klikt, vindt u de volgende formulieren die u snel en 
gemakkelijk in kunt vullen: 
 

× Ziekmelden 
× Weer naar school! 
× Aanvraag kortdurend verlof 
× Aanvraag buitengewoon verlof 
× Aanmelden onderwijs online (OO) 

 
Wanneer u het formulier heeft verstuurd ontvangt onze balie direct een bericht en 
verwerkt de aanvraag.  
 

https://includable-content.s3.eu-west-1.amazonaws.com/2x/0f9/96d5bdc1c2da-00029019a9/o2122202-scholen-weer-open.pdf
https://www.regiocampus.nl/portfolio/business4students/


 

Stad & Esch & wat hebben we beleefd 
 
Presentje van de Ouderraad 
Dinsdagochtend kregen alle leerlingen op Stad & Esch 
Diever alsnog hun presentje van de Ouderraad. Aan alle 
presentjes hing een nummer en de leerlingen konden 
woensdag kijken of hun nummer in de prijzen was 
gevallen. Namens de leerlingen: bedankt Ouderraad! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cambridge examens 
Voor de meesten begon de eerste schooldag van het nieuwe jaar op dinsdag 11 januari, 
maar voor een zestal leerlingen begon die zaterdag al. Rond 08.45 uur liepen deze 
enthousiastelingen richting lokaal A1.01 voor een dagje Cambridge examens. Rond 14.30 
uur had iedereen ook het mondelinge examen achter de rug, na al het examen lees-, 
luister- en schrijfvaardigheid te hebben afgerond. De uitslag volgt over ongeveer twee 
weken. We'll keep you posted. Volgende week begint de nieuwe groep met lessen, om 
eind 2022 te laten zien dat ze het B2-niveau beheersen. 
 

& in de media…  

 
Stad & Esch op SBS6! 
Op 29 september werd onze theaterdocent Aranka Kuiper  
verrast door drie leerlingen. Dit alles werd vastgelegd  
voor het televisieprogramma De helden van het onderwijs.  
Op zondagmiddag 6 februari wordt de aflevering om  
16.30 uur uitgezonden op SBS6. Kijken dus! 

 

 
 
 
 

 

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

 

Medewerker Gerwin Jutstra op plaats 46 in de Drentse 1000! 
Voor onze medewerker financieel beheer is het nieuwe jaar heel mooi begonnen. Het is 
hem gelukt om met zijn liedje 'Dreuge worst met kaviaar' in de Drentse 1000 te staan. En 
hoe? Hoog genoteerd op plek 46, wat hij helemaal te gek vindt! 
 
Luister hier het nummer. De complete Drentse 1000 is te vinden via deze link. 
 

https://stadenesch.schoolwiki.nl/jaarkalenders
https://open.spotify.com/artist/1Yl8p9qNgfgXv5Ggz00Cxg?si=u9MvIHAgS_mgnLr-gvqfSw&nd=1
https://storage-drenthe.rgcdn.nl/sitemanagerdata/uploads/Drentse_1000_lijst-2021_2.pdf


 

 
 

 
Verzonden naar ouders (ook te vinden op de schoolwiki) 
 
Lyceum 
 
 
Beroepencollege 
 
 
Praktijkschool 
 
Diever 
 
 
Eigen weg 
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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://stadenesch.schoolwiki.nl/uitgaande-post

