
weekbericht voor ouder(s)/verzorger(s) 
20|05|2022 

reacties zijn welkom: 
paperclipvoorouders@stadenesch.nl 

Informatie 

Oproep: helpt u mee met ons Taaldorp?  
In de week van 13 tot en met 17 juni organiseren wij van 09.00 
tot 15.00 uur het Taaldorp. Daarvoor zijn wij nog op zoek naar 
mensen die ons kunnen helpen met de gesprekken voeren met 
leerlingen. Bent u of kent u iemand die goed is in Engels en ons 
wil helpen, tegen een kleine vergoeding? Stuur dan een mail 
naar goostenbrink@stadenesch.nl en geef uw beschikbaarheid 
door.  

Stichting Vester zoekt nieuwe bestuursleden | havo 4, vwo 4 & 5 
Het einde van het schooljaar komt eraan. Daarom zijn wij voor het nieuwe schooljaar 
opzoek naar nieuwe bestuursleden uit havo 4 of vwo 4 en 5. Lijkt het uw kind leuk om 
volgend jaar ons bestuur te versterken? En ons te helpen met het organiseren van feesten, 
zoals het bruggerfeest en het jaarlijkse gala? Dan kan hij/zij ons benaderen via 
stichtingvester@hotmail.com met daarin informatie over zichzelf en een korte motivatie 
waarom hij/zij graag bestuurslid wil worden van Vester. 

stad & esch & wat hebben we beleefd 
Ouderavond over middelengebruik onder jongeren 
Vorige week dinsdagavond stroomde de foyer weer vol met ouders die hun bakkie koffie 
nog gauw naar binnen goten om vervolgens plaats te nemen in de theaterzaal.  

Docent Ilka Muller is, na een bericht van ouders, in de actiestand gesprongen om een 
ouderavond te organiseren over middelengebruik onder jongeren. In samenspraak met de 
Veilige School hebben we besloten om deze avond schoolbreed aan te bieden. De opkomst 
was groot en de aanmeldingen kwamen uit alle richtingen: Beroepencollege, Praktijkschool, 
Theoretische Leerweg, Eigen weg, Lyceum; fijn om weer zo'n volle theaterzaal 
geïnteresseerde ouders te hebben. 

De dynamiek tussen Mustapha, Erwin en Roelina maakten de avond wat ons betreft tot een 
waar succes. Waar Mustapha en Erwin vanuit hun expertise konden vertellen wat ze op 
straat tegenkomen, kon Roelina dat op een theoretische manier toelichten en verdieping in 
de avond aanbrengen. Twee uur vlogen voorbij en de avond had gerust nog een uurtje 
langer door kunnen gaan, want er waren vragen genoeg vanuit de ouders.  

Agenda 

× Hemelvaartsdag, alle leerlingen vrij donderdag 26 mei 
× extra vrije dag vrijdag 27 mei 
× eerst volgende paperclip vrijdag 3 juni 

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

https://stadenesch.schoolwiki.nl/jaarkalenders


Al met al een geslaagde avond waarin we hopen dat alle ouders concrete handvatten 
hebben gekregen hoe ze het gesprek met hun kind kunnen voeren over middelen.  
Mocht u nou nieuwsgierig zijn naar de presentatie vanuit VNN die getoond is, dan kunt u 
deze hier vinden.  
 
Move it!  
Gisteren om 20.00 uur was het zover, de dansvoorstelling Move it! waar een aantal van 
onze leerlingen uit KT1B en H1B aan deelnamen. De spanning liep hoog op in de grote zaal 
van De Nieuwe Kolk in Assen, maar: ‘Ze hebben het fantastisch gedaan’, aldus dansdocent 
Grietje Koops. 
 
De afgelopen periode hebben de leerlingen druk gerepeteerd en woensdag deden ze dat 
voor het eerst samen met het Noord Nederlands Orkest. Alle groepen zagen elkaar en de 
hele voorstelling toen voor de eerste keer. Gisteravond kwam eindelijk alles samen en 
dansten ze met elkaar de sterren van de hemel! 
 
Benieuwd naar de voorstelling? Docent Aranka Kuiper heeft deze impressie gefilmd. 
 
Bezoek aan Deltion Discover 
Op maandag 16 mei zijn de tweede klassen van vmbo basis, kader, tl, praktijkschool en 
Eigen weg naar Deltion Discover in Zwolle geweest. Een hele middag konden de leerlingen 
in verschillende rondes kennismaken met de verschillende opleidingen. Van automonteur 
tot opticien en van pedagogisch medewerker tot werken als beveiliger of militair. Er was 
van alles te zien. Na twee jaar was het fijn om leerlingen weer buiten school kennis te laten 
maken met praktische ervaringen. Hun horizon is zeker weer wat breder geworden. 
 

 
 

Leerlingen helpen mee met basisschool sportdag Meppel 
Onze toppers van havo 4 en vwo 4 zijn vandaag de drijvende motor achter de basisschool 
sportdag. Meer dan 1.300 leerlingen komen op Ezinge tijdens de jaarlijkse basisschool 
sportdag. Onze leerlingen uit havo en vwo 4 begeleiden de atletiekonderdelen en de 
demosporten. De velden van MSC, FC Meppel en AV De Sprinter zijn het toneel van 
actieve, juichende en plezier makende sportende kinderen. 
 
Münster-excursie tweede klassen  
Endlich durften wir wieder!  
Afgelopen week zijn alle tweede 
klassen over drie dagen verdeeld 
weer op traditionele excursie naar 
Münster geweest. Een stads-
wandeling maken met een 
puzzeltocht, vloggen in het Duits en 
de historische binnenstad van 
Münster ontdekken. Met het mooie 
weer waren het geslaagde dagen. 
 

https://stadenesch.nl/wp-content/uploads/2022/05/handout-VNN-ouderavond-Stad-en-Esch-10-5-22.pdf
https://stadenesch.us16.list-manage.com/track/click?u=6801c376eb6fa2f46e43b175f&id=b821e910c7&e=0baa3edbf8


 
& in de media… 
 
Iedere dag ‘examenvraag van vandaag’ op meppelercourant.nl! 
De Meppeler Courant publiceert in de periode van 12 tot en met 25 mei iedere dag een 
examenvraag die wordt ingestuurd door Stad & Esch. Wilt u uw kennis testen? Klik dan op 
onderstaande links! 
 
× Examenvraag geschiedenis (theoretische leerweg), vrijdag 13 mei  
× Examenvraag Nederlands (theoretische leerweg), maandag 16 mei 
× Examenvraag Latijnse taal en cultuur (vwo), dinsdag 17 mei 
× Examenvraag aardrijkskunde (theoretische leerweg), woensdag 18 mei 
× Examenvraag natuur- en scheikunde (theoretische leerweg), donderdag 19 mei 
 
 

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

13-05 
17-05 
17-05 
17-05 
17-05 
17-05 
18-05 
 
13-05 
16-05 
18-05 
 
13-05 
18-05 
 
18-05 
 
18-05 

klas 1 Meppel City Run 22 mei 
tl klas 2 informatie stage 
T1A T1B Frans 
T2A T2B T2C Frans 
H1A voortgang lessen Frans 
A1A H2A A3A voortgang lessen Frans  
klas 3 eendaagse schoolreis 13 juli 
 
klas 1 Meppel City Run 22 mei  
klas 3 E&O en Z&W excursie Amsterdam 16 juni 
klas 3 eendaagse schoolreis 13 juli 
 
klas 1 Meppel City Run 22 mei  
klas 3 eendaagse schoolreis 13 juli 
 
klas 3 eendaagse schoolreis 13 juli 
 
klas 3 eendaagse schoolreis 13 juli 
 

https://stadenesch.schoolwiki.nl/uitgaande-post
https://meppelercourant.nl/meppel/Wat-weet-jij-nog-van-het-eindexamenvak-geschiedenis-Test-hier-je-kennis-Examenvragen-2022-27686210.html
https://meppelercourant.nl/meppel/Wat-weet-jij-nog-van-het-eindexamenvak-Nederlands-Test-hier-je-kennis-Examenvragen-2022-27699444.html
https://meppelercourant.nl/meppel/Wat-weet-jij-nog-van-het-eindexamenvak-Latijn-Test-hier-je-kennis-Examenvragen-2022-27701810.html
https://meppelercourant.nl/meppel/Wat-weet-jij-nog-van-het-eindexamenvak-aardrijkskunde-Test-hier-je-kennis-Examenvragen-2022-27704172.html
https://meppelercourant.nl/meppel/Wat-weet-jij-nog-van-het-eindexamenvak-natuur-en-scheikunde-Test-hier-je-kennis-Examenvragen-2022-27706477.html


 



 

 
 



 

 
 
Klik hier om verder te lezen en om het interview te bekijken met twee van onze leerlingen 
uit de eerste klas.  
 

https://stadenesch.us16.list-manage.com/track/click?u=6801c376eb6fa2f46e43b175f&id=bdd864e6eb&e=0baa3edbf8


In dit artikel van het Dagblad van het Noorden kunt u nog meer over dit project 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://stadenesch.us16.list-manage.com/track/click?u=6801c376eb6fa2f46e43b175f&id=e53c01c8df&e=0baa3edbf8



