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 17|02|2023 
 
 reacties zijn welkom: 
 paperclipvoorouders@stadenesch.nl 
 
 

Informatie 
 

 
Hulp bij de studiekeuze van uw kind | Webinar 28 februari 
Wat als uw kind passief is en blijft? Tips & tricks voor het (voor)eindexamenjaar. Wat kunt 
u als ouder doen? En wat moet u vooral niet doen? Wageningen University organiseert op 
dinsdagavond 28 februari een webinair voor ouders van studiekiezers. Gepresenteerd door 
oudervoorlichter en maker van blog Studiekeuzekind Hermien Miltenburg. Studenten delen 
hun ervaringen en Hermien zal meer vertellen over de vijf belangrijke activerende 
studiekeuzevragen. Ook wordt er verteld over een tussenjaar gericht op studiekeuze en 
wordt dieper ingegaan op tussenjaarprogramma’s. Klik hier voor meer informatie over 
aanmelden. 
 

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

 

 
Agenda 
De jaarkalender van onze deelscholen kunt u bekijken op onze schoolwiki. 
 
 

 
Ervaring als uitwisselingsstudent in Nederland | uitnodiging door Pim, Polina en Harmke 
Beste ouders en leerlingen van 3, 4, 5 en 6 havo/vwo,  
  
Dinsdag 21 februari om 13.35 uur in lokaal C.015 willen Pim en Polina graag vertellen over 
hun ervaringen in Nederland als uitwisselingsstudent. Zij zullen vertellen over hun keuzes 
om op uitwisseling te gaan en hoe zij daar nu instaan nu zij een half jaar in Nederland zijn.  
Bent u geïnteresseerd? Schuif dan gezellig aan.  
  
Vriendelijke groet en tot dinsdag! 
  
Pim, Polina en Harmke Sondaar  
  
Pim komt uit Thailand en doet haar uitwisseling via Travel Active  
Polina komt uit Rusland en doet haar uitwisseling via AFS  
Harmke Sondaar is gastouder en vrijwilliger YFU en AFS 
 
 

 
Wijzigen contactgegevens 
Zijn uw contactgegevens gewijzigd? Via de Magister app kunt u zelf uw e-mailadres en 
mobiele telefoonnummer aanpassen. Andere wijzigingen, zoals adresgegevens, kunt u 
doorgeven via oudersdigitaal@stadenesch.nl, dan worden ze verwerkt in ons systeem. 
 
 

https://stadenesch.schoolwiki.nl/jaarkalenders
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/hoe-help-ik-mijn-kind-bij-studiekeuze-webinars/
https://stadenesch.schoolwiki.nl/uitgaande-post
https://stadenesch.schoolwiki.nl/uitgaande-post


& wat hebben we beleefd 
 

 

 
  

'Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.’  
–  Albert Einstein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CultuurFestival in Meppel 
Ons Hart is er vol van; leerlingen die blij, verwonderd en geïnspireerd zijn! Afgelopen week 
vond het CultuurFestival (ook wel de Cultuurweek) op Stad & Esch plaats. Vijf dagen lang 
stonden in het teken van cultuur. Alle leerlingen hebben een dag workshops gevolgd en 
voorstellingen bijgewoond. Workshops die voorbij kwamen waren onder andere 
Augmented Reality, Stage Fight, Animatie, Battle Dance en Braziliaanse Percussie. 
 
Ter afsluiting zorgden onze leerlingen tijdens het Open Podium in 20 acts voor een 
gevarieerd aanbod. 50 leerlingen uit allerlei deelscholen en leerjaren stonden te shinen in 
de theaterzaal! Wat zijn we ongelofelijk trots op de leerlingen, die zulke mooie acts lieten 
zien met dans, theater en muziek of zelfs een combi hiervan. Mysterie guest was onze 
enige echte Hein van Bommel, die voordroeg uit zijn dichtboek. Een hoogtepunt van het 
jaar! Vandaag krijgen klas 5 en 6 workshops aangeboden als serieuze satire, spoken word, 
pinhole fotografie en illustratie, tijdens de laatste dag van het CultuurFestival! 
 



 
 
Tiny house wedstrijd voor BWI klas 4 
In de vroege ochtend van 14 februari stonden vier 
gemotiveerde 4e klassers vanuit het BWI traject in 
de startblokken om aan de slag te gaan bij de 
timmerwedstrijd die gehouden word bij 
Bouwmensen in Ruinen.  
 
Deze vier jongeren gaan de komende drie dagen 
aan de slag om gezamenlijk een tiny house te 
realiseren met allemaal gebruikte onderdelen.  
 
Donderdag 16 februari is de prijsuitreiking rond 
20.00 uur in de avond. De sfeer zit er goed in!  
 
 
 
 
 
 

 
CultuurFestival in Diever 
De liefde vieren gebeurt op Valentijnsdag, zo ook de liefde voor de kunsten. 
Onderbouwklassen hebben afgelopen dinsdag workshops gevolgd her en der door de 
school heen. De streetbeats getrommeld op vaten en emmers klonken hier over de velden 
vanuit het open raam. De muur in de aula wordt voorzien van Happy stones om de good 
vibes tijdens de pauze te benadrukken. De groepen hebben 5 verschillende kunstzinnige 
workshops gevolgd in twee rondes en konden als afsluiting in de pauze een broodje 
knakworst kopen. Deze werden verkocht door de leerlingenraad om geld in te zamelen, 
dat overgemaakt kan worden om de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië te 
steunen. Op donderdag ging het CultuurFestival in Diever verder. Bovenbouwklassen 
hebben toen de workshops gevolgd. 
 

   
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
TL3 op bezoek bij Bekijk het mbo Zwolle 
Dinsdag 14 februari waren onze TL3 klassen naar Bekijk het MBO Zwolle. Op verschillende 
locaties van Landstede, Deltion, Cibap, Zone en Menso Alting konden de leerlingen kennis 
maken met alle sectoren binnen het beroepsonderwijs.  
Want onze TL3 moet nu ook kiezen voor hun examenvakken. En kiezen is niet altijd 
makkelijk. Maar een dagje meelopen door een MBO-school geeft wel een eerste indruk. 
Van reanimeren en verband aanleggen, verdedigingstechnieken toepassen over schilderen 
naar zelf de techniek ervaren. Er was zeker wat te doen. Nu maar afwachten wat zij kiezen 
als examenvakken. 
 

 

 
 



Sportklas Diever spint er op los! 
De sportklas van Diever heeft een 
leuke spinning les gevolgd van de 
ervaren instructeur Gerrit Ekkels. De 
sportklas was welkom in het dorpshuis 
van Vledderveen en maakte kennis 
spinning waarbij je op het tempo van 
de muziek allerlei fiets oefeningen 
uitvoert met weerstand, zoals staan, 
zittend, jumpend en nog veel meer. 
De leerlingen hebben alles uit de kast 
getrokken en waren na tijd moe en 
voldaan. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Veteraan op bezoek in de klas 
Afgelopen week hadden we bezoek van een veteraan in de klas, geregeld vanuit de 
bibliotheek. Namens deze organisatie heeft veteraan Marco van Daelen verschillende 
klassen met zijn verhaal meegenomen naar de wereld van Nederlandse militairen op 
missies in het buitenland. Zijn uitzendingen naar Bosnië en Afghanistan stonden hierin 
centraal. Een duidelijk en indrukwekkend verhaal waarin hij ook de link kon leggen met de 
actualiteit. 
  

 
 



In de media 
 
Deelname Lego League 2023 
Afgelopen vrijdag zijn leerlingen van klas 2 Techniek & Innovatie afgereisd naar Zwolle om 
deel te nemen aan de Lego League. Naast de reguliere lessen had deze groep leerlingen 
ook extra tijd besteed aan het project tijdens de se-uren. Ondanks de goede inzet en 
voorbereidingen zat er helaas geen prijs in. 
 

 
Klik hier om het volledige artikel te lezen. 

 
 
 
 

& verder 

 
 

Tot volgende week! 

 
Valentine’s party voor de onderbouw | vrijdag 17 februari  
Vanavond staat de Valentine’s party voor de 
onderbouwleerlingen op de planning! 
 
Het feest duurt van 20.00 tot 23.00 uur. De kaartverkoop 
is op de avond zelf aan de deur bij het lyceum en de 
entreeprijs is €6,00. Heeft uw zoon/dochter een 
vesterpas? Dan kost een kaartje €3,00 bij het tonen van 
de pas. 
 
Bekijk voor de laatste nieuwtjes rondom VESTER de 
Instagrampagina.  
 

 
 

 

https://meppelercourant.nl/meppel/Team-Dingstede-pakt-prijzen-tijdens-de-First-Lego-League-regiofinale-2023-28235910.html
https://www.instagram.com/stichtingvester/

