
 weekbericht voor ouder(s)/verzorger(s) 
 25|03|2022 
 
 reacties zijn welkom: 
 paperclipvoorouders@stadenesch.nl 
 

 
Informatie 
 

 
Deadline ouder-tevredenheidsenquête verschoven 
Al eerder heeft u in de paperclip kunnen lezen dat wij het belangrijk vinden om te weten 
hoe tevreden u bent over onze school. U kunt daarom in de Stad & Esch app de ouder-
tevredenheidsenquête invullen. De deadline hiervoor is verschoven naar vrijdag 1 april. 
Mocht u de enquête dus nog niet hebben ingevuld, dan vragen wij u dit voor die tijd nog te 
doen. Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 
Leven met weinig geld? Wegwijzer voor hulp in Meppel  
Als u in een (moeilijke) situatie zit waar u niet meer alleen uitkomt, kunt u terecht bij 
Welzijn MensenWerk en op het stadhuis van de gemeente Meppel. Hier werken 
professionele medewerkers die u graag verder helpen. Ze zijn op verschillende manieren te 
bereiken. Ook zijn er inloopspreekuren waar u zonder afspraak terecht kunt met 
verschillende vragen.  
 
Klik hier om het digitale boekje ‘Leven met weinig geld? Wegwijzer voor hulp in Meppel’ te 
lezen. 
 

 

Agenda  
De jaarkalender van onze deelscholen kunt u bekijken in de Stad & Esch app en op onze 
schoolwiki. 
 

 
Verzonden naar ouders (ook te vinden op de schoolwiki) 
 
Lyceum 
 
 
 
 
 
Beroepencollege 
 
 
 
Praktijkschool 
 
 
Diever 
 
 
 
 
 
Eigen weg  

18-03 
18-03 
22-03 
22-03 
23-03 
 
18-03 
24-03 
24-03 
 
18-03 
18-03 
21-03 
 
18-03 
18-03 
22-03 
22-03 
 
18-03 

havo en vwo 3 invoeren definitieve profielkeuze 
presentatieavond voeding en beweging 19 april 
havo vwo 2 keuze kunstvakken 
tl4 h45 v456 (kunst dans) examenvoorstelling 31 maart 
vwo 5 Spieghel Historiael 29 maart  
 
presentatieavond voeding en beweging 19 april 
KT2A, BK2A en LBK2B NEMO Science Museum 8 april 
KT2B, KT2C en LBK2A NEMO Science Museum 8 april 
 
klas 2 pakketkeuze klas 3 
presentatieavond voeding en beweging 19 april 
teamleider Praktijkschool 
 
DT2A DT3A A3A invoeren definitieve profielkeuze 
presentatieavond voeding en beweging 19 april 
havo vwo 2 keuze kunstvakken 
tl4 h45 (kunst dans) examenvoorstelling 31 maart  
 
presentatieavond voeding en beweging 19 april  
 

https://stadenesch.schoolwiki.nl/jaarkalenders
https://stadenesch.nl/wp-content/uploads/2022/03/Boekje-versie-2022.pdf
https://stadenesch.schoolwiki.nl/uitgaande-post


stad & esch & wat hebben we beleefd 

 
Eerste project Techniekklas Diever is een succes 
Afgelopen woensdag hebben vijf leerlingen van de 
Techniekklas met veel succes hun ‘mobile creaties’ van een 
helling af laten rijden. De uitdaging was om een zo’n groot 
mogelijke afstand af te leggen. Ook twee begeleiders van 
het project deden met hun doordachte modellen mee. 
Helaas voor hen ging een leerling er met de winst 
vandoor. 
 
Daarmee is het eerste, zeer geslaagde project; een 
ballonauto ontwerpen en laten uitprinten met de 3D 
printer, afgerond. Achter de schermen wordt keihard 
gewerkt aan de voorbereidingen voor het volgende 
project: programmeren met lego robots. 

 
Keuzedeel maritiem wederom groot succes 
Reddend handelen, roeien, wrikken en manoeuvreren; allemaal onderdelen die aan bod zijn 
gekomen tijdens het keuzedeel maritiem. Ook hebben de vmbo-leerlingen een bezoek 
gebracht aan de Meppelse haven en bezochten zij onder andere TB Shiprepair, MCS BV, 
Alumaxboats en Holterman Shipyard. 
Tot slot hebben zij ook nog een 
bezoek gebracht aan STC 
Hanze/Deltion, waar zij meer 
informatie kregen over de 
zeevaartopleidingen die daar worden 
aangeboden. 
 
Net als vorig jaar kan er dus worden 
teruggekeken op een geslaagde twee 
weken. Dit jaar maakte de boottocht 
van Rotterdam naar Meppel het 
keuzedeel helemaal compleet. De 
organisatie is dan ook meer dan 
tevreden en kijkt nu alweer uit naar 
volgend jaar! 
 
Bekijk hier de video van de aankomst van de Prinses Beatrix in de haven van Meppel. 
 
 
 

 
Bijzondere animatievideo gemaakt door leerling  
Brugklasleerling Jasmijn deed samen met drie medeleerlingen onderzoek naar bedreigde 
diersoorten in Nederland. Iedere ‘onderzoekster’ mocht haar eigen bedreigde diersoort 
onderzoeken en in het filmpje de bijbehorende voice-over tekst inspreken. Toen het filmpje 
werd getoond was het muisstil. Iedereen was verrast. 
 
Voor dit filmpje zijn er presentaties geweest over de ‘comeback’ van kerncentrales en over 
getijdencentrales zoals in de Brouwersdam. Ook dit waren fantastische presentaties! 
Onderwijsondersteuner Joris van Ballegoijen is super trots op al die onderzoeken en 
presentaties. ‘Mede door dit resultaat ben ik ervan overtuigd dat het thema Moeder Aarde 
een schot in de roos is’, geeft hij aan.  
 
Benieuwd naar de animatievideo? Bekijk hem hier. 
 

https://vimeo.com/691734888/c61c5b7b84
https://vimeo.com/691788979/732cdd1998


& in de media…  
 

 
 

 
 
  

 

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. 
 


