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 10|02|2023 
 
 reacties zijn welkom: 
 paperclipvoorouders@stadenesch.nl 
 
 

Informatie 
 

 
Geslaagde open dag in Diever 
Veel bezoekers wisten vorige week vrijdag de weg naar Stad & Esch Diever te vinden, waar 
vanaf 15.00 uur een open dag werd georganiseerd. Tijdens deze open dag konden de 
bezoekers een schooldag op Stad & Esch Diever beleven. De middag begon met een 
dagstart, waar de leerlingen hun eigen programma konden samenstellen. Daarna konden 
de gekozen leeractiviteiten met behulp van een plattegrond bezocht worden en konden 
bezoekers leerdoelen halen! Tot slot was er ook nog ruimte om deel te nemen aan een 
coachgesprek. Stad & Esch Diever kan met dank aan de organisatie en iedereen die heeft 
meegewerkt met een tevreden gevoel terugkijken op een zeer geslaagde open dag. 
 

  
 

 
 
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. 
 
 

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


& wat hebben we beleefd 
 

 
Vakwedstrijden op het Drenthe college in Assen 
Op 7 februari hebben leerlingen van het beroepencollege gestreden voor de 
vakwedstrijden op het Drenthe College in Assen. Het was een zeer geslaagde en leerzame 
dag! Met daarbij natuurlijk trots makende uitslagen: 

× PIE: derde prijs 
× ZW: tweede prijs 
× MOBT: eerste prijs, met als extra dat zij nu nationaal gaan strijden in Maart in de RAI 

Amsterdam! We wensen hen dan ook wederom heel veel succes! 
 

 
 

 
Moeders in de Techniek 2023 
Woensdagavond vond het evenement Moeders in de Techniek plaats op Stad & Esch. 77 
moeders van leerlingen gingen aan de slag met techniek. Ze konden onder andere lassen, 
zagen, timmeren, programmeren en maakten kennis met 3D-printen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ik, een personage | presentatieavond havo 4  
Donderdagavond konden we voor het eerst in drie jaar weer een presentatieavond 
organiseren ter afsluiting van het vakoverstijgende project Ik, een personage in havo 4. 
Vanuit de vakken Nederlands en maatschappijleer hadden de leerlingen een paar maanden 
gewerkt aan een project rondom het boek Het gym van Karin Amatmoekrim. 
Donderdagavond presenteerden ze hun idee aan de ouders in een interactieve workshop.  
 
Het was een zeer geslaagde avond. De opkomst was heel goed en er hing een bijzondere 
sfeer in de school. De leerlingen haalden alles uit de kast om iets moois neer te zetten voor 
de ouders. Ze hadden nagedacht over hun outfit, er stond een airfryer in de 
personeelskamer, er werden koppelstukjes geleend, de lokalen waren versierd en de 
ouders werden aan het denken gezet. Na afloop ruimden de leerlingen alles weer vlot op. 
Prachtig om te zien hoeveel verantwoordelijkheid leerlingen pakken als ze daartoe worden 
uitgedaagd. Met recht een avond om trots op te zijn. Lees hier het volledige verhaal. 

 

  

 
Examenklassen ervaren moderne kunst in Den Haag 
Donderdag 2 februari zijn alle examenklassen die het vak kunst algemeen volgen naar het 
Kunstmuseum in Den Haag geweest. Deze inspirerende dag stond in het kader van de 
eindexamens kunst. Onder leiding van een aantal museumdocenten werden zij in het 
prachtige Art Deco gebouw van Berlage mee teruggenomen in de tijd van de Cultuur van 
het Moderne. Daarna mochten zij verder door het museum dwalen tussen haute couture 
jurken van Balenciaga, Rietveld stoelen en topstukken van hedendaagse kunstenaars als 
Nicole Eisenman. Kortom een dag vol creatieve inspiratie!   
 

 
 

 

https://mcusercontent.com/6801c376eb6fa2f46e43b175f/files/87991f8e-c97d-247c-c266-b8bab3b0994a/Afsluitende_avond_Ik_een_personage_paperclip.pdf


In de media 
 
 

 
 
 
Klik hier om het volledige artikel te lezen. 
 
 
 
 
 

https://meppelercourant.nl/meppel/Drie-scholen-uit-Meppel-strijden-tijdens-de-regiofinale-van-de-First-Lego-League-28232978.html


& verder 

 
Makersfestival Zwolle | 18 maart 

  
 
Klik hier om de poster in groter formaat te bekijken. 
 

 

Tot volgende week! 

 
Valentine’s party voor de onderbouw | vrijdag 17 februari  
Na het geslaagde gala heeft VESTER ook in 2023 weer 
leuke feestjes op de planning staan.		Leerlingen uit de 
onderbouw kunnen op vrijdag 17 februari losgaan op de 
valentine’s party. 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://stadenesch.nl/wp-content/uploads/2023/02/Flyer-Makersfestival-basisonderwijs.pdf
https://www.instagram.com/stichtingvester/

