
weekbericht voor ouder(s)/verzorger(s) 
03|09|2021 

reacties zijn welkom: 
paperclipvoorouders@stadenesch.nl 

Informatie 

Agenda (ook te vinden op de schoolwiki) 

Lyceum 2 september 

6 t/m 10 september 

6 september 
7 september 

havo atheneum vwo+/g klas 2 en 3: 
ouderavond 
tl klas 1 t/m 4: kennismakings- en 
startgesprekken 
havo 4 en 5: online ouderavond 
vwo 4, 5 en 6: online ouderavond 

Beroepencollege 7, 8, 14 & 15 september 
8 september 
13 september 
14 september 

klas 1: kennismakingsgesprekken 
techniek klas 4: kennismakingsgesprekken 
klas 3: kennismakingsgesprekken 
dienstverlening klas 4: 
kennismakingsgesprekken 

Praktijkschool 7 september 
14 september 

klas 2 t/m 5: kennismakingsgesprekken 
klas 1: kennismakingsgesprekken 

Diever 20 september klas 1 t/m 5: ouderavond 

Eigen weg 2 september klassen EWC t/m EWG: ouderavond 

Brief schoolkosten 
De brief over de schoolkosten is verzonden naar alle ouders/verzorgers. Het 
overzicht van de kosten voor dit schooljaar is ook terug te vinden op onze 
schoolwiki.  

Verzonden naar ouders (ook te vinden op de schoolwiki) 

Lyceum 27-08

27-08

30-08
02-09
02-09
02-09
02-09
02-09

havo atheneum vwo+/g klas 2 online ouderavond 
2 september 
havo atheneum vwo+/g klas 3 online ouderavond 
2 september 
tl klas 4 met biologie praktische opdracht Dickninge 
havo 4 online ouderavond 6 september 
havo 5 online ouderavond 6 september 
vwo 4 en 5 online ouderavond 7 september 
vwo 6 online ouderavond 7 september 
informatie schoolkosten 2021-2022 

Beroepencollege 30-08
30-08
30-08
30-08
02-09

klas 3 en 4 E&O HBR Z&W driehoeksgesprekken 
klas 4 met biologie praktische opdracht Dickninge 
klas 3 techniek online ouderavond 13 september 
klas 4 techniek online ouderavond 8 september 
informatie schoolkosten 2021-2022 

https://stadenesch.schoolwiki.nl/jaarkalenders
https://stadenesch.schoolwiki.nl/docs#Schoolkosten
https://stadenesch.schoolwiki.nl/uitgaande-post


Praktijkschool 27-08
02-09

klas 3 groepsstage tussen 1 september en 8 december 
informatie schoolkosten 2021-2022 

Diever 02-09 informatie schoolkosten 2021-2022 

Eigen weg 27-08
02-09

EWB t/m EWL online ouderavond 2 september 
informatie schoolkosten 2021-2022 

Stad & Esch bestaat 140 jaar!  
In september 1881 opende Stad & Esch haar deuren. Toen nog onder de naam Rijks 
Hoogere Burgerschool, gevestigd op de voormalige locatie Zuideinde. Inmiddels kent 
onze school een rijke geschiedenis. Verschillende vestigingen hebben de revue gepasseerd 
en meerdere malen is er gefuseerd, waaronder in 1994 met Diever. Sindsdien hebben we de 
naam Stad & Esch gekregen. Deze maand bestaan we dus 140 jaar. Hoewel we geen fysiek 
feest zullen geven, willen we er toch een beetje bij stilstaan en aandacht aan besteden via 
onze socials. Dus volg ons zeker via Facebook en Instagram om op de hoogte te blijven! 

Stad & Esch & wat hebben we beleefd 
Geslaagde introductie voor brugklasleerlingen 
Vorige week hebben de brugklasleerlingen uit Diever een mooie introductieweek gehad 
met een afwisselend programma. Dinsdag, donderdag en vrijdag waren de leerlingen op 
school. De dagen op school stonden in het teken van wegwijs worden in de school en 
Diever. De leerlingen kregen uitleg over de laptop en de bijbehorende programma's.  
Op de woensdag ging de fietsreis naar Appelscha. Bij de Jongens van Outdoor werd er 
geklommen, van grote hoogte abgeseild en werd het spel archery attack gespeeld.  

Alles heeft bijgedragen dat we elkaar hebben leren kennen en dat we een goede start 
kunnen maken van het schooljaar! 

Vertraging levering sportshirts 
Helaas is er vertraging in de levering van sportshirts. Iedereen die het shirt voor 1 augustus 
heeft besteld ontvangt deze nu eind september, in plaats van midden september. Wanneer 
de shirts worden uitgegeven, wordt nog gecommuniceerd. 

https://www.facebook.com/stadenesch
https://www.instagram.com/stadenesch/


In de media
Alle hens aan dek!  
Vorig schooljaar heeft het keuzedeel maritiem plaatsgevonden. Hierover is een artikel 
verschenen in de krant ‘Sterk Beroepsonderwijs – het vervolg’. Een aanrader om te lezen. 

Klik hier om de krant te openen. Het artikel is te vinden op pagina 3 (spread 2 van het pdf-
bestand) 

Wij zijn online te vinden via onze website en op Facebook, Instagram, Twitter en Vimeo. 

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://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2021/08/SPV_HET_VERVOLG_SEP21_e-ONLINE-04-.pdf
mailto:oudersdigitaal@stadenesch.nl
https://stadenesch.nl/
https://www.facebook.com/stadenesch
https://www.instagram.com/stadenesch/
https://twitter.com/stadenesch
https://vimeo.com/stadenesch



