
 weekbericht voor ouder(s)/verzorger(s) 
 09|09|2022 
 
 reacties zijn welkom: 
 paperclipvoorouders@stadenesch.nl 
 
 

Ter nagedachtenis  
 
Vorige week donderdag ontvingen we het intens verdrietige bericht dat onze leerling 
Laura/Arsyn Carril Brouwer is overleden. Op Eigen weg is een gedenkplek ingericht, waar 
leerlingen een kaartje kunnen schrijven of berichtje kunnen achterlaten. Deze plek zal er 
volgende week ook nog zijn. Morgen vindt de afscheidsdienst plaats. Voor eenieder die dat 
wil is er ook de mogelijkheid de dienst online te volgen. 
 

Klik hier om de tekst beter te lezen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het vervolg van de paperclip vindt u op de volgende pagina. 

https://mcusercontent.com/6801c376eb6fa2f46e43b175f/files/785e4766-e1c4-b3a9-4e23-8ffb40eb5d13/Kaart_Arsyn.pdf


Informatie 
 
Schooljaar van start! 
De zomervakantie is ten einde en inmiddels zijn we weer helemaal in bedrijf. De nieuwe 
brugklassers hebben hun introductie achter de rug, de schoolfotograaf is geweest en de 
lessen zijn weer gestart. Kortom, we gaan er met z’n allen vol goede moed en met frisse 
energie tegenaan. Op een fantastisch schooljaar! 
 

 
Schooltijden en pauzes 
Dit schooljaar hanteren we een 45-minutenrooster met wisselende pauzes voor onder- en 
bovenbouw Lyceum en Beroepencollege. Houd er voor het maken van afspraken rekening 
mee dat er onderwijsactiviteiten kunnen worden gepland tussen 8.15 uur en 16.35 uur. 
 
De schooltijden zijn te vinden op onze schoolwiki via deze link. 
 
Overstap nieuw roosterprogramma 
Op 25 augustus heeft u van ons een bericht ontvangen, waarin u heeft kunnen lezen dat 
Stad & Esch is overgestapt naar een nieuw roosterprogramma. Helaas verliep de overgang 
aan de start van het schooljaar niet geheel vlekkeloos. Onze excuses hiervoor! 
 
Inmiddels is het rooster gesynchroniseerd met Magister en kunt u via die weg altijd het 
rooster van uw zoon/dochter inzien. 
 
Levering leermiddelen OsingadeJong (digitaal en boeken) 
Heeft u vragen over de levering van de leermiddelen van uw zoon/dochter? Dan kunt u het 
beste rechtstreeks contact opnemen met de leverancier: OsingadeJong via 0515 . 580 081. 
 
Hulp bij digitale middelen VO content 
Voor hulp bij de digitale middelen van VO content kunt u deze link raadplegen. Hier vindt u 
uitleg over bepaalde leermiddelen en kunt u contact opnemen met de helpdesk. 

 

Jaarkalender 

De jaarkalender op de schoolwiki is nog niet volledig gevuld. In de aankomende weken 
worden hierover de laatste beslissingen genomen en vullen we de jaarkalender tot aan 
de kerstvakantie. 

De volgende data zijn al definitief en kunt u alvast in uw agenda noteren. Op deze dagen 
zijn al onze leerlingen vrij vanwege studie-, of organisatiedagen voor onze medewerkers: 

× donderdag 27 oktober 2022 
× woensdag 14 december 2022 
× maandag 9 januari 2023 
× donderdag 9 maart 2023 
× vrijdag 7 april 2023 
× maandag 17 en dinsdag 18 juli 2023 
 
De vakantiedata 2022-2023 vindt u hier. 
 
Toetsweken 
× toetsweek 1 vrijdag 7 oktober tot en met vrijdag 14 oktober 
× toetsweek 2 donderdag 15 december tot en met donderdag 22 december 
× toetsweek 3 vrijdag 10 maart tot en met vrijdag 17 maart 
× toetsweek 4 woensdag 28 juni tot en met woensdag 5 juli  
 

https://stadenesch.schoolwiki.nl/jaarkalenders
https://stadenesch.schoolwiki.nl/deelscholen/#heading6
https://accounts.magister.net/account/login?sessionId=83539be6b2504e679f894b6390e2e06e&returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DM6-stadenesch.magister.net%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fstadenesch.magister.net%252Foidc%252Fredirect_callback.html%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dopenid%2520profile%2520opp.read%2520opp.manage%2520attendance.overview%2520calendar.ical.user%2520calendar.to-do.user%26state%3D7c95485bb8b143048289afa26c9971b9%26nonce%3Df3a2720d6bca4d4096cf1faf95c1f4b7%26acr_values%3Dtenant%253Astadenesch.magister.net
https://www.vo-content.nl/leermateriaal/aan-de-slag-met-digitaal-leermateriaal-van-vo-content/?utm_source=Deelnemers+die+nieuwsbrief+willen+ontvangen&utm_campaign=1dcf38574a-Nieuwsbrief_aandeslag_sept22.23_deelnemers&utm_medium=email&utm_term=0_1c597a9958-1dcf38574a-111107918
https://stadenesch.schoolwiki.nl/algemeen/#heading5


& hoe wij communiceren 
 
Voor ouders/verzorgers van (nieuwe) leerlingen leggen we deze week uit via welke 
verschillende kanalen Stad & Esch met ouders/verzorgers communiceert. 
 
Paperclip voor ouders 
De paperclip voor ouders is een wekelijkse nieuwsbrief voor alle ouders/verzorgers van 
onze leerlingen. We delen nieuws en activiteiten van onze school en leerlingen. De 
paperclip voor ouders wordt verstuurd via de Stad & Esch app en is ook altijd terug te 
vinden op onze schoolwiki. 
 
Schoolwiki 
De schoolwiki is onze digitale schoolgids. Hier vindt u informatie over ons onderwijs, 
documenten zoals formulieren en reglementen, de jaarkalender, brieven aan 
ouders/verzorgers en de paperclip voor ouders. 
 
Stad & Esch app (Hoy) 
Via de Stad & Esch app ontvangt u als mededeling in de berichten inbox brieven die aan u 
gericht zijn en de paperclip voor ouders. Berichten met een zeer hoge prioriteit worden 
door Stad & Esch automatisch ook altijd per mail verstuurd. Ook wanneer u de app twee 
weken niet hebt geopend, krijgt u berichten per mail toegestuurd. Verder kunt u via de app 
contact opnemen met de mentor of leerlingcoördinator van uw zoon/dochter en met de 
balie. Let op: zorg er bij het versturen van een bericht altijd voor dat u de juiste ontvanger 
aanvinkt, anders komt deze terecht in onze algemene berichten inbox. Onder formulieren 
kunt u onder andere uw zoon/dochter ziek- of afwezig melden, zetten we 
afsprakenplanners uit voor bijvoorbeeld een ouderavond en kunt u keuzevakken 
doorgeven. Tot slot vindt u de jaarkalender(s), deze worden binnenkort gesynchroniseerd. 
 
Komt u er niet uit, heeft u een vraag of opmerking? Ga dan naar Support Center (ook te 
vinden via ‘Meer…’ in de app). 
 
Magister 
Magister wordt gebruikt voor de administratie van ons onderwijs. Hier vindt u het huiswerk, 
behaalde cijfers, verzuim, studiewijzers en het rooster van uw kind. Als u de Magister app 
gebruikt, is het belangrijk dat u deze regelmatig update. 
 
 
Ouders van nieuwe leerlingen hebben per post hun inloggegevens ontvangen. Als u geen 
brief hebt ontvangen, dan kunt u contact opnemen via oudersdigitaal@stadenesch.nl. 
 

 
Website en social media 
Verder zijn wij online te vinden via onze website en op Facebook, Instagram, Twitter en 
Vimeo.  
 

 
Verzonden naar ouders  
Alle brieven die de afgelopen periode verstuurd zijn, zijn te vinden via uitgaande post op 
onze schoolwiki en heeft u ontvangen via onze app en/of per mail. 
 

 
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.schoolwiki.nl/paperclip
https://stadenesch.schoolwiki.nl/paperclip
https://stadenesch.schoolwiki.nl/
https://support.infowijs.nl/category/ouders-leerlingen
http://www.stadenesch.nl/
https://www.facebook.com/stadenesch
https://www.instagram.com/stadenesch
http://twitter.com/stadenesch
https://vimeo.com/stadenesch
https://stadenesch.schoolwiki.nl/uitgaande-post
https://stadenesch.schoolwiki.nl/jaarkalenders
https://stadenesch.schoolwiki.nl/uitgaande-post


& wat hebben we beleefd 
 
Een nieuw schooljaar, een nieuwe klas en mentor: de introductieweek in beeld 
Vorige week stond in het teken van de introductiedagen. Voor veel nieuwe 
brugklasleerlingen stonden er leuke activiteiten op het programma. Zo gingen de 
brugklassen uit Diever op kamp naar Giethoorn, hebben de leerlingen uit H1C vlotten 
gebouwd en geklommen in de bomen van klimpark Paasloo en genoten de leerlingen uit 1 
TL onder andere van een verfrissende duik in Bad Hesselingen. Daarnaast kregen alle 
leerlingen in deze week een introductie over het nieuwe schooljaar en werden de eerste 
lessen weer gevolgd. Hieronder een compilatie van een aantal activiteiten! 
 

 
 

 
 
 



& verder…   
 
Ouderavond Lyceum leerjaar 2 en 3 
Gisteravond was de ouderavond voor ouders/verzorgers van leerlingen uit leerjaar 2 en 3 
van ons Lyceum. Was u niet in de gelegenheid om hierbij aanwezig te zijn of wilt u alles 
nog even rustig nalezen? Klik dan op onderstaande links om de presentaties te bekijken! 

× Leerjaar 2 
× Leerjaar 3 (havo) 
× Leerjaar 3 (atheneum, vwo+ & gymnasium) 

 

Tot volgende week! 
 

https://stadenesch.nl/wp-content/uploads/2022/09/PPT-ouderavond-leerjaar-2-2022-2023.pdf
https://stadenesch.nl/wp-content/uploads/2022/09/PPT-ouderavond-leerjaar-havo-3-2022-2023.pdf
https://stadenesch.nl/wp-content/uploads/2022/09/PPT-ouderavond-leerjaar-athenuem-vwo-gymnasium-3-2022-2023.pdf



