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 reacties zijn welkom: 
 paperclipvoorouders@stadenesch.nl 

 
Informatie 
 

 
Toename aantal coronabesmettingen 
Het zal u niet zijn ontgaan dat het aantal besmettingen met corona in Nederland toeneemt. 
Ook binnen Stad & Esch zien we onder onze leerlingen en medewerkers deze toename. 
Daarom heeft u zondag deze brief ontvangen met daarin meer informatie. 
 
 

 
 
Roek Lips 'Wie kies je om te zijn' 
Naar aanleiding van de serie 
theaterlezingen bij Stad & Esch heeft Roek 
Lips dit bericht 'Waarom de druk voor 
veel leerlingen te hoog is' geplaatst met 
één van de gefilmde portretten van 
ontmoetingen met onze leerlingen. 
 
 

 

stad & esch & wat hebben we beleefd 
 

Dag van de Techniek 
Na twee jaar vond op 21 juni in Diever en op 23 en 24 juni in 
Meppel gelukkig weer de Dag van de Techniek plaats. Leerlingen 
van groep 7 van de basisscholen uit de omgeving kregen op 
Stad & Esch de kans om kennis te maken met techniek. In 
samenwerking met de Sterk Techniekonderwijs bedrijven en 
onze eigen praktijkdocenten zijn tal van activiteiten 
georganiseerd. Dit vanuit de geachte: ‘Jong geleerd, is oud 
gedaan!’ Het enthousiasme van de leerlingen en hun 
leerkrachten was prachtig om te zien. Op de foto ziet u hoe een 
meisje leert een autowiel te vervangen, bijgestaan door onze 
eigen leerlingen. 

 
 

Aanwinst Mobiliteit & Transport 
De afdeling Mobiliteit & Transport is afgelopen vrijdag trotse eigenaar geworden van een 
prachtige Volkswagen Polo. De Polo is één van de meest verkochte auto’s op dit moment, 
en wordt tevens ook als occasion veelvuldig aangeboden. In de praktijk is onderhoud dan 
ook niet ongewoon aan dit model. Om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden 
op de praktijk, is de Polo daarom bij uitstek geschikt als praktisch leermiddel. Zowel 
reparaties en onderhoud aan het onderstel (denk aan remmen, veren, wielophanging) en 

 

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

https://stadenesch.schoolwiki.nl/jaarkalenders
https://includable-content.s3.eu-west-1.amazonaws.com/2x/d83/c2a030f27d1b-0078703825/o2122474-corona-laait-op.pdf
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6947439216079339522/


aanpassingen aan het softwarematige deel van de auto (motormanagement en 
comfortsystemen) zijn interessant voor de leerling om kennis mee te maken.  
 
Ook het stellen van diagnoses van storingen zijn niet meer weg te denken. Door stap voor 
stap kennis op te doen op doen met diagnose-apparatuur kunnen leerlingen straks direct 
aan de slag wanneer ze stagelopen of in dienst treden van een garagebedrijf. De leerlingen 
noemen we dan ook liever geen monteur meer, maar ‘autotechnicus’. 
  
In goede samenwerking met Autobedrijf Jack Burgwal zijn we tot een mooi resultaat 
gekomen, de Polo is een prachtige aanwinst voor ons lokaal en de leerlingen! 
 

 
 
Gastlezing van de heer Cyprys Nii Sackey uit Ghana in Diever 
En toen stroomde het lokaal 049 in Diever steeds voller… Cyprus was in ‘the house’! Voor 
de eerste keer op Stad & Es, uit Ghana, met de bedoeling om leerlingen te inspireren om 
buiten hun eigen leefwereld te kijken. Voor het vak aardrijkskunde, maar eigenlijk met een 
ruime transfer naar biologie, geschiedenis en maatschappijleer. De vier belangrijkste 
leerdoelen waren: Ghana leren kennen, burgerschap, de migratieproblematiek en de plastic 
soep, maar omdat de leerlingen zelf een vraag mochten bedenken kwamen er nog veel 
meer onderwerpen bij. Natuurlijk wat Cyprus van ons nationale elftal vindt (Ghana is ook 
een echt voetballand) en wat zijn favoriete speler is, maar ook over Ghanese traditionele 
kleding en feesten, wat zijn huisdier is (een aap), hoe lang het vliegen is naar Accra (6,5 
uur) en wat hem opvalt hier in Diever? Vooral de aardige leerlingen, de geïnteresseerde 
collega's, de mooie ruime lokalen en de landelijke rustige leeromgeving. 
 
Een aantal leerlingen wilden nog graag 
het filmpje op zijn telefoon bekijken 
van een geredde grote schildpad met 
een plastic ring om zijn poot. Dus 
sommige leerlingen zijn wel drie keer 
teruggekomen; in pauzes, na hun 
laatste lesuur, om vooral nog wat te 
vragen of te luisteren naar zijn 
imposante verhalen. Ook moeilijke 
onderwerpen als discriminatie en hoe 
hij daarmee omgaat kwamen voorbij.  
 
Knikkend en ademloos 54 pubers in een lokaal met ruim plus 30 graden op de teller… Het 
kan! Klik hier voor een impressie. 

https://stadenesch.us16.list-manage.com/track/click?u=6801c376eb6fa2f46e43b175f&id=0905c6be04&e=0baa3edbf8


 
Sportklas Diever | waterskiën  
Na een mooi jaar voor de sportklas Diever met 
tal van activiteiten sloten de leerlingen af met 
een middagje waterskiën. Ze waren te gast bij 
de waterskibaan van het Ermerstrand waar de 
leerlingen de eerste ervaringen ondergingen 
van het skiën op water. Na de instructie mocht 
iedereen het gaan proberen en jawel er waren 
toppers die gelijk tot de eerste bocht kwamen. 
Een paar kwamen verder of maakte zelfs een 
rondje vol. Na de ervaringen op het water werd 
de dag afgesloten met een lekkere snack en 
wat te drinken en uiteraard is iedereen 
uitgenodigd om volgend jaar weer in te 
schrijven voor de sportklas! 
 
Zoomsessie met prinses Laurentien 
Taal is eigenlijk overal, helemaal nu de wereld steeds internationaler wordt. Maar hoe leer je 
al deze talen eigenlijk? Moet je alles van een taal weten? En hoe belangrijk is taal als je met 
elkaar samenwerkt? Hierover zijn negen leerlingen van Stad & Esch Diever in gesprek 
geweest met prinses Laurentien van Oranje. De sessie was gericht op samen nadenken over 
hoe jongeren met taal omgaan. Onze leerlingen hebben hier actief aan meegedaan, 
waardoor er een geanimeerd gesprek ontstond. Het was goed te merken dat de prinses 
oprechte interesse had in de blik van de jongeren. Zij vindt het ontzettend belangrijk dat 
jongeren meepraten over onderwerpen die voor hun (toekomst) belangrijk zijn. Lees hier 
verder. 
 

 
 
Uitnodiging opening tentoonstelling ‘Beestenbende’ 
Dit schooljaar is het alweer 15 jaren geleden dat het Cultuurtraject+ is ontstaan. Het 
Cultuurtraject+ is een traject waarin Stad & Esch, CSG Dingstede en Terra Meppel VO 
samenwerken op het gebied van cultuur, voor de eerste, tweede en derde klassen. Er wordt 
naar gestreefd om elk schooljaar een gezamenlijk groot cultuurproject neer te zetten in de 
gemeente Meppel.  

https://stadenesch.us16.list-manage.com/track/click?u=6801c376eb6fa2f46e43b175f&id=63dfb86baa&e=0baa3edbf8


Dit schooljaar stond het jaarlijks cultuurproject in het teken van milieu, natuur en dieren. 
Het probleem met zwerfafval wordt steeds groter. Steeds meer afval beland op straat, in 
plaats van in de prullenbak. Door het inzetten van cultuur is er het afgelopen schooljaar 
bewustwording bij de leerlingen gecreëerd over zwerfafval. Leerlingen uit verschillende 
klassen van de deelnemende scholen hebben bij de kunstvakken kunstwerken gemaakt van 
verschillende soorten afval. De kunstwerken met het thema van dieren en de natuur 
daaromheen. Een selectie van deze kunstwerken is deze zomer bij de tentoonstelling in de 
Bibliotheek Meppel te bewonderen. Op maandag 4 juli om 11.00 uur wordt de 
tentoonstelling feestelijk geopend. Wij nodigen u hier graag voor uit! 
 

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

24-06 
27-06 
28-06 
 
27-06 
28-06 
28-06 
28-06 
 
27-06 
 
28-06 
28-06  

tl2 mentoruitje 7 juli 
havo 4 vwo 5 met sportoriëntatie HIKE 1 juli 
tl4 diploma uitreiking dinsdag 12 juli 
 
klas 3 HBR, E&O, Z&W laatste schoolweken 
klas 3 techniek laatste schoolweken 
4 BWI PIE MOBT diploma uitreiking woensdag 13 juli 
klas 4 ZW HBR EO diploma uitreiking maandag 11 juli 
 
diploma uitreiking & afscheid maandag 11 juli 
 
havo 5 diploma uitreiking maandag 11 juli 
tl 4 diploma uitreiking maandag 11 juli 
 

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


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. 


