
  weekbericht voor ouder(s)/verzorger(s) 
 17|09|2021 
 
 reacties zijn welkom: 
 paperclipvoorouders@stadenesch.nl 
 
 

Informatie 
 
 
Agenda  
De jaarkalender van onze deelscholen kunt u bekijken op onze schoolwiki. Deze is 
aangevuld tot aan de herfstvakantie. Binnenkort kunt u deze ook bekijken via de app. 
 
Diever 20 september 

 
klas 1 t/m 5: ouderavond 

 
Versoepelingen coronamaatregelen per 25 september 
Gisteren heeft u deze brief ontvangen met daarin informatie over de versoepelingen 
rondom onze coronamaatregelen. Wij zijn blij dat de 1,5 meter maatregel en de 
mondkapjesplicht vanaf 25 september in het onderwijs verdwijnen. Belangrijk blijft het 
uitgangspunt: elke leerling of medewerkers blijft bij de minste of geringste 
gezondheidsklachten thuis!  
 
 
Verzonden naar ouders (ook te vinden op de schoolwiki) 
 
Lyceum  
 
 
 
Beroepencollege 
 
 
 
Praktijkschool 
 
 
Diever  
 
 
 
 
 
 
Eigen weg 

10-09 
16-09 
 
 
10-09 
16-09 
 
 
16-09 
 
 
10-09 
13-09 
14-09 
14-09 
16-09 
 
 
10-09 
16-09 
 
 

klas 1 afname Diatoetsen 
versoepelingen en afspraken vanaf maandag 27 
september 
 
klas 1 afname Diatoetsen 
versoepelingen en afspraken vanaf maandag 27 
september 
 
versoepelingen en afspraken vanaf maandag 27 
september 
 
klas 1 afname Diatoetsen 
tl4 met biologie praktische opdracht Oude Willem 
klas 1 en 2 online ouderavond 20 september 
klas 3, 4 en 5 online ouderavond 20 september 
versoepelingen en afspraken vanaf maandag 27 
september 
 
klas 1 afname Diatoetsen 
versoepelingen en afspraken vanaf maandag 27 
september 
 

 
Brochurefoto’s | 21, 22 & 23 september 
Op dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 september komt een fotograaf op bezoek 
om foto’s te maken voor onze nieuwe brochure voor groep 8-leerlingen. Een aantal 
brugklasleerlingen is gevraagd voor de portretfoto’s die in deze brochure geplaatst gaan 
worden. Ouders/verzorgers hebben hierover een toestemmingsformulier ontvangen via 
onze app, met het verzoek om deze voor a.s. maandag, 12.00 uur in te vullen.  

https://stadenesch.schoolwiki.nl/jaarkalenders
https://includable-content.s3.eu-west-1.amazonaws.com/2x/0e4/50c645ca4400-0019103744/o2122053-20210916-versoepelingen-per-25-september.pdf
https://stadenesch.schoolwiki.nl/uitgaande-post


Daarnaast gaat de fotograaf sfeerfoto’s maken in en rondom onze scholen in Meppel en 
Diever. Mochten hiervoor leerlingen op de foto worden gezet, dan wordt er rekening 
gehouden met de AVG-richtlijnen en eventueel (nogmaals) toestemming gevraagd aan de 
ouders/verzorgers. 

Stad & Esch & wat hebben we beleefd  
 
Vita On Tour 
In samenwerking met de stichting Special Heroes, hebben onze leerlingen van Eigen Weg 
(klas A t/m E) donderdag 16 september een mooie dag beleefd. Via Special Heroes konden 
leerlingen eerder al meedoen aan regionale sportdagen, waaronder een voetbaltoernooi en 
een prachtige survivalrun. Ook boden we de leerlingen, in samenwerking met lokale 
sportverenigingen, clinics aan binnen en buiten de lo-les. Nu dit alles de laatste tijd is 
komen te vervallen wegens coronamaatregelen kwam Special Heroes met een leuk 
alternatief; Vita On Tour. Een experience met activiteiten op het gebied van sport, cultuur 
en gezondheid die ze ter plekke op kwamen zetten. De dag heeft zich afgespeeld op het 
grasveld voor Eigen Weg. Een topdag! 
 
Multicourt officieel geopend! 
Zaterdagmiddag is het multicourt bij Stad & Esch Diever officieel geopend. Het court heeft 
de naam ‘Hielke de Graaf’ gekregen, omdat hij in het verleden veel voor de plaatselijke 
voetbalvereniging heeft betekend. Ook was hij mede-oprichter van de supporters-
vereniging, die de komst van dit multicourt heeft gerealiseerd. Leerlingen van Stad & Esch 
Diever mogen gebruikmaken van dit prachtige multicourt! 

 
 

 



In de media 

Klik hier om het volledige artikel te lezen. 
 

https://www.voortgezetleren.nl/post/vanuit-persoonlijk-leiderschap-werken-aan-de-beste-versie-van-jezelf/?utm_medium=email


 

 
Klik hier voor de website van de Open Bedrijvendag.  

https://obdd.nl/


 

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://stadenesch.nl/
https://www.facebook.com/stadenesch
https://www.instagram.com/stadenesch/
https://twitter.com/stadenesch
https://vimeo.com/stadenesch

