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 24|11|2022 
 
 reacties zijn welkom: 
 paperclipvoorouders@stadenesch.nl 
 
 

Informatie 
 

 
Nalevering sportshirts via Vriend Sport 
De ouders die een sportshirt hebben besteld, hebben een bericht ontvangen van Vriend 
Sport over de nalevering van de sportshirts. U of uw kind kunt het shirt ophalen bij 
Hoofdstraat 14 in Meppel (let op: dit is niet de sportwinkel, maar de sneaker en modewinkel 
van Vriend). 
 
Indien u of uw kind niet in de gelegenheid bent om het shirt op te komen halen, zal Vriend 
Sport over een aantal weken via school de shirts uitdelen (dit geldt ook voor de leerlingen 
in Diever). 
 
Bij vragen kunt u contact opnemen met Vriend Sport via 0522 215 340. 
 

 
 
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. 
 
 

 
Vuurwerk op school 
Een aantal leerlingen is alweer volop bezig met het afsteken van 
vuurwerk. Het bezit van vuurwerk en afsteken, ook als het van 
iemand anders is, is niet toegestaan op Stad & Esch. Hier valt ook 
vuurwerk categorie 1 onder. Mocht het voorkomen dat een leerling 
zich niet aan deze regels houdt, dan zullen wij dit melden bij de 
politie en kan het zijn dat er een gesprek volgt met bureau Halt. 
Daarnaast wordt deze leerling voor twee dagen geschorst op 
school. 
 
 

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


& wat hebben we beleefd  
 

 
Beroepenevenement Deltion Discover  
Donderdagochtend 24 november zijn de tweede 
klas leerlingen van LBK, BK en TL naar Deltion 
Discover geweest. Al op jonge leeftijd moeten 
kinderen een keuze maken voor een profiel en 
daarmee dus ook hun toekomstige opleiding. Bij 
Deltion Discover kunnen leerlingen op 
spelenderwijs praktijkervaringen op doen. 
 
Op deze dag hebben de leerlingen drie 
workshops gevolgd van verschillende mbo-
opleidingen. Hopelijk hebben onze leerlingen nu 
een nog beter idee over de keuze die zij moeten 
gaan maken in klas 3.  
 
 
 

 
Schrijfster Cis Meijer op bezoek 
Op donderdag 17 november stonden de lessen Nederlands van de 1e en de 2e klassen in 
het teken van het schrijversbezoek. Dit jaar kwam Cis Meijer in Diever op bezoek. Zij is 
bekend van verschillende jeugdthrillers. Zij nam ons mee in de wereld van haar thrillers, 
zoals Blackmail, Jacht en Verdoofd. Daarnaast vertelde ze hoe een boek tot stand komt: 
Waar haal je inspiratie vandaan? Hoe pak je het schrijven aan? Hoeveel tijd kost het haar 
om een boek te schrijven? 
Klas DBKT2A heeft zelfs meegedacht in het bedenken van een titel voor haar nieuwe, 
volgend jaar te verschijnen, boek. Uit de klas kwamen veel goede ideeën die Cis misschien 
wel gebruikt voor nieuwe verhalen. 
Veel leerlingen liepen meteen na het bezoek nog even langs de bibliotheek waar je de 
meeste boeken van haar kunt vinden. Andere geïnteresseerde leerlingen kunnen ook 
langskomen in de bibliotheek of een kijkje nemen op haar website: www.cismeijer.nl.  
Het was een zeer geslaagd en inspirerend schrijversbezoek! 

 

 
 



 
& verder…  
 
Techniek Tastbaar 2023 
Op vrijdag 20 januari van 12.00 tot 20.00 uur 
organiseren we op Stad & Esch Techniek Tastbaar. 
Een evenement waarbij technische bedrijven zich 
presenteren aan leerlingen van het basis- en 
voortgezet onderwijs en hun ouders. Het doel is 
leerlingen te enthousiasmeren om een opleiding te 
volgen in de techniek.  
 
Bent u zelf werkzaam bij een technisch bedrijf en 
wilt u hieraan deelnemen? Neem dan contact op 
met Cristel van Doorn (Stagebureau) via 
cvandoorn@stadenesch.nl. Klik hier voor meer 
informatie over het evenement. 
 

Tot volgende week! 

 
Voorlichting over gezonde voeding 
Woensdag 23 november hebben de leerlingen van Zorg & Welzijn klas 3 voorlichting 
gehad over gezonde voeding. Annekie Kiers van "LEV & Healthy" heeft de leerlingen 
geïnspireerd na te denken, over wat gezonde voeding doet met het functioneren in het 
dagelijks leven. Met name wat voor invloed het heeft op je schoolprestaties. 
Binnen het profiel ‘mens en activiteit’ was dit een mooie aanvulling. 
 
 

cvandoorn@stadenesch.nl
https://techniektastbaar.nl

