
 weekbericht voor ouder(s)/verzorger(s) 
 24|03|2023 
 
 reacties zijn welkom: 
 paperclipvoorouders@stadenesch.nl 
 
 

Informatie 
 

 
Het leerlingsuccescentrum is geopend! 
Afgelopen maandag is het 
leerlingsuccescentrum (LSC) geopend. 28 
klassen hebben een bezoek gebracht aan 
het LSC voor uitleg en om kennis te 
maken met de ruimte. Ze waren erg 
enthousiast. Leerlingen zijn vanaf nu 
welkom in een tussenuur, na schooltijd of 
tijdens een les met toestemming van de 
docent. Wanneer er een bord voor het 
lokaal staat, betekent dit dat het LSC 
geopend is. Op dit moment is het LSC 
geopend voor leerlingen van theoretische 
leerweg 1 en 2, havo, atheneum, 
vwo+/gymnasium 1, 2 en 3. Voor de 
vakken wiskunde, Nederlands en Duits. 
Volgend schooljaar hopen we basis en 
kader 1 en 2 hieraan toe te voegen en 
meerdere vakken aan te bieden. 
 

 
 
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. 
 
 

 
Hoe kunnen leerlingen docentenroosters inzien? 
Er komen regelmatig vragen van leerlingen over het inzien van docentenroosters. Dit is 
vanaf nu mogelijk in Zermelo. Via ‘Roosters’ en ‘Roosteroverzichten’ links in het menu 
kunnen zij de roosters van hun docenten bekijken. 
 

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


& wat hebben we beleefd 

 
Karttalent Mick Blankenspoor 
Mick Blankenspoor zit in LBK2C en is een groot karttalent. Hij heeft een topsportstatus 
vanaf klas 1 op Stad & Esch. Klik hier om een leuk artikel over Mick op Race Xpress te lezen.  
 

 

 
Leerlingen van Stad & Esch in nationale finale van Skills Talents 2023 
Skills Talents zijn dé vakwedstrijden voor vmbo-leerlingen. Vier leerlingen van Stad & Esch 
stonden gisteren in de nationale finale, die werd georganiseerd in RAI Amsterdam. Ivar 
Wesselink en Marit Vrieling deden mee aan de wedstrijd voor Mobiliteit & Transport 
(MOBT). Tijdens deze wedstrijd verricht elk vakteam reparaties en onderhoud op diverse 
gebieden. Voorbeelden zijn wielophanging carrosserie en het testen van de 
motorconditie. Hierbij is samenwerking en planning ontzettend belangrijk. Lisa Oosterhof 
en Nikki te Velde deden mee aan de wedstrijd voor Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR). 
Deelnemers laten zien dat ze fantastische gastheren/-vrouwen zijn, goed kunnen 
organiseren, door recreatieve activiteiten voor te bereiden en uit te voeren, productkennis 
bezitten en basistechnieken beheersen van koken en bakken. Beide teams eindigden op 
de 7e plek. 

 

 
Foto’s door Skills Talents (Stad & Esch leerling Ivar Wesselink in het rood) 
 

https://www.racexpress.nl/Mick-Blankespoor-start-vol-seizoen-met-winst-in-NK-Ik-hoop-natuurlijk-Nederlands-kampioen-te-worden/n/127091


 
Excursie naar de Havixhorst 
Deze week zijn de leerlingen van havo 4 en vwo 4, die het vak CKV volgen, naar de 
beeldentuin van havezate De Havixhorst geweest. Hier hebben ze uitleg gekregen van 
Nyncke Wouda over de verschillende soorten beeldhouwkunst en werd er ingegaan op 
een aantal belangrijke termen zoals, figuratief, abstract en avant-garde. 
Daarnaast werd de bouwgeschiedenis van de havezate behandeld en hoe de verschillende 
maatschappelijke gebeurtenissen invloed hebben gehad op het landschap en het gebouw. 
 
Tijdens de rondleiding door de beeldentuin hebben de leerlingen een aantal beelden 
bekeken en heeft Nyncke verteld hoe de verschillende kunstenaars te werk zijn gegaan. 
Als voorbeeld het beeld van koningin Wilhelmina van Charlotte van Palandt 
 

  
 
De sectie CKV kijkt terug op een leuke en leerzame excursie. 

 

 
Eindelijk daar zijn ze dan! 
De afgelopen weken zijn de leerlingen van de Praktijkschool druk in de weer geweest met 
de voorbereidingen voor onze drie nieuwe huisdieren. De leerlingen hebben bij ‘hout’ een 
prachtig kippenhok getimmerd en de leerlingen van ‘groen’ hebben het terrein in orde 
gemaakt. Er moest erg veel gedaan worden zoals: glas snijden, glas zetten, dakleer 
aanbrengen, palen in de grond zetten, kippengaas aanbrengen en een looppaadje 
bestraten. Kortom er is heel veel en goed werk verzet om een prachtig onderkomen voor 
de kippetjes te realiseren. Het resultaat van dit 5-sterrenverblijf is dan ook iets om super 
trots op te zijn.  

 
 
 



In de media 
 

 

 
 
 



& verder 
 
The Super Mario Bros Movie met bingo | georganiseerd door Welzijn Mensenwerk 

 
 

 
Tot volgende week! 

 
Huis-aan-huisbijlage Stad & Esch 
Deze week staan er verschillende artikelen over Stad & Esch in de Meppeler Courant. 
Mocht u dit gemist hebben of deze krant niet ontvangen, dan kunt u de artikelen hier 
online bekijken. 
 

https://gratiskrant.meppelercourant.nl



