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 reacties zijn welkom: 
 paperclipvoorouders@stadenesch.nl 

 
Informatie 
 

 
Parkeren bij Stad & Esch 
Mocht u uw auto moeten parkeren, omdat u bijvoorbeeld een afspraak heeft op Stad & 
Esch of uw zoon/dochter afzet, dan kunt u gebruikmaken van het parkeerplein en de 
parkeergarage aan de zijkant van ons gebouw. Voor velen is dit vanzelfsprekend, maar we 
zien helaas toch dat er vaak gebruik wordt gemaakt van de P+R parkeerplaats. Deze is 
uiteraard alleen bedoeld voor reizigers van het OV. Wij hopen dat u hier rekening mee wilt 
houden. Bij voorbaat dank! 
 
        Blind date in de mediatheek 

Van 9 april tot en met 18 april is het 
Boekenweek. Het thema van deze Boekenweek 
is ‘Een ode aan de eerste liefde’. Ook onze 
mediatheek besteedt aandacht aan de 
Boekenweek. Uw zoon/dochter dagen we uit 
om op blind date te gaan met een boek! Zij 
kunnen vanaf maandag 11 april tot en met 
donderdag 14 april naar de mediatheek om hun 
‘blind date’ op te halen. Op deze manier kunnen 
zij verhalen ontdekken zonder vooraf te weten 
welk boek zij lenen. En wie weet komen zij wel 
hun eerste grote liefde onder de boeken tegen! 

 

 

stad & esch & wat hebben we beleefd 
 
Examenconcert muziek  
Op vrijdagavond, 1 april, hebben de leerlingen hun praktijkexamen muziek gedaan. Ze 
speelden en zongen een gevarieerd programma dat ging van pop naar klassieke muziek en 

 

Agenda 
× bovenbouw feest        14 april 
× paasweekend, alle leerlingen vrij      15 t/m 18 april 

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 
 
Diever 
 
 
 
 
Eigen weg  

01-04 
 
30-03 
01-04 
04-04 
04-04 
 
06-04 

havo atheneum vwo+ gymnasium klas 1 keuze M&I of T&I 
 
examenklassen informatieavond examens 6 april 
DT3A en DH4A verplichte CKV activiteiten 
klas 1 en 2 maatwerkuren vanaf week 15 
DH4A excursie Beeldenpark De Havixhorst 7 april 
 
EWA t/m EWF vijfdaagse schoolweek 
 

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


van rock en blues naar klezmermuziek. De leerlingen hadden flink geoefend en lieten op 
verschillende manieren van zich horen. Zo waren er bandjes, een klarinet kwartet, gitaar 
duo’s en solo-optredens op instrumenten zoals basgitaar, piano en saxofoon.  
 
Het was mooi om te zien hoe ze de afgelopen jaren zijn gegroeid en vooruit zijn gegaan en 
daarom waren de optredens ook geweldig om mee te maken, zowel voor de docenten als 
voor het aanwezige publiek! 

 
De beker is binnen  
Afgelopen vrijdag kon de langverwachte winstbokaal van de NBA Impact Challenge 2020 
eindelijk worden opgehaald bij Borrie Accountants in Amstelveen. Tijdens deze challenge 
mochten 2.500 leerlingen, verspreid over heel Nederland, DJ Nicolas Baker voorzien van 
financieel advies en in de rol van accountant kruipen. Leerlingen van Stad & Esch kwamen 
als beste uit de bus.  
 
Door coronaperikelen was het helaas nog niet eerder tot een uitreiking en een gastbezoek 
aan een accountantskantoor gekomen. Deze twee zaken zijn vorige week op mooie wijze 
gecombineerd door een afvaardiging van een achttal bedrijfseconomieleerlingen uit vwo 5 
en docent meneer Rees. In een middag vullend programma hebben leerlingen een prachtig 
kijkje gehad in het pand, heerlijk geluncht, praktijkcasussen besproken met een fiscalist en 
een accountant en kennis opgedaan over vele bedrijfseconomische aspecten. Nu nog een 
plek vinden voor de zeer subtiele beker… 
 

 

https://www.nbaimpactchallenge.nl/


& in de media… 
 

 
 
Klik hier om het hele 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. 
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