
 weekbericht voor ouder(s)/verzorger(s) 
 10|03|2023 
 
 reacties zijn welkom: 
 paperclipvoorouders@stadenesch.nl 
 
 

Informatie 
 

 
 
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. 
 

 

 
& wat hebben we beleefd 
 
Leerlingen dansen de voorstelling HUMAN in Valencia 
Van 5 tot en met 12 maart hebben 
15 leerlingen van Stad & Esch aan 
een internationale uitwisseling 
deelgenomen in het Spaanse 
Valencia. Dit zijn leerlingen die het 
vak dans of theater volgen. Een 
week lang hebben ze samen met 
leerlingen uit Duitsland, Portugal 
en Spanje de dansvoorstelling 
HUMAN ingestudeerd onder 
leiding van choreografen, die 
eerder zelf professionele dansers 
waren.  
 
Daarbij werden ze ondersteund door de bij het project betrokken Duitse, Portugese, 
Nederlandse en Spaanse docenten. Aan het eind van de week is het prachtige 
eindresultaat getoond in een echt theater voor een paar honderd man publiek.  
Lees hier het volledige artikel. 
 
 
 
 

 
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
https://stadenesch.schoolwiki.nl/uitgaande-post
https://stadenesch.schoolwiki.nl/uitgaande-post
https://stadenesch.nl/wp-content/uploads/2023/03/Dansproject-Uitwisseling-Paperclip.pdf


 
Excursie Drents museum klas OEK 
Woensdag 8 maart zijn de Oekraïense 
leerlingen op pad geweest naar het Drents 
Museum. Ze hebben daar de volgende 
tentoonstelling bezocht: Sterven in schoonheid 
- De wereld van Pompeï en Herculaneum, een 
grote archeologie tentoonstelling over de twee 
Romeinse steden die in 79 na Chr. bedolven 
werden door een uitbarsting van de vulkaan 
Vesuvius. De leerlingen hebben daar mede 
door de samenwerking tussen Terra, Dingstede 
en Stad & Esch een leuke en leerzame dag 
gehad.  
 

 
 

 
PWS-avond DT4A een groot succes 
Maandagavond hebben de leerlingen van DT4A vol trots hun profielwerkstuk (PWS) 
gepresenteerd. Ze lieten eerst in de aula de creatieve verwerking in hun stand zien en 
daarna presenteerden ze hun onderzoek in de verschillende lokalen aan docenten en 
familie. Eindelijk kon het weer zoals we gewend waren voor de coronatijd. Het niveau was 
hoog. De leerlingen waren goed voorbereid en wisten vragen uit het publiek goed te 
beantwoorden. We kunnen dus terugkijken op een leuke, leerzame en gezellige avond. 
 

 
 
 



& verder 
Bovenbouwfeest 6 april | In Restaurant De Beren Meppel 
Het bovenbouwfeest komt eraan! Op donderdag 6 april vindt het feest plaats. Dit jaar met 
een optreden van LA$$A. Het feest wordt georganiseerd in Restaurant De Beren in Meppel, 
deze wordt van 20.00 tot 01.00 uur omgetoverd tot discotheek. Let op: alleen toegang 
vanaf 4e klas en hoger! Wil uw kind hierbij zijn? Een kaartje + drankje kost €10,-. De 
kaartverkoop is dinsdag 21 maart in de aula tijdens de grote pauze. 
 

 
 
Tot volgende week! 




