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 reacties zijn welkom: 
 paperclipvoorouders@stadenesch.nl 
 
 

Informatie 
 
 
Agenda  
De jaarkalender van onze deelscholen kunt u bekijken op onze schoolwiki. 
 

 
Schoolfoto’s binnenkort geleverd 
Leerlingen die aan het begin van het nieuwe schooljaar op de foto zijn gezet door de 
schoolfotograaf, ontvangen naar verwachting eind volgende week de foto’s in de 
brievenbus. 

 
Techniek Tastbaar 
Op vrijdag 8 oktober wordt er op RSG Trompmeesters, aan de Stationsstraat 40 in 
Steenwijk, in samenwerking met Stad & Esch het evenement ‘Techniek Tastbaar’ 
georganiseerd. Tijdens Techniek Tastbaar kunnen jongeren kennismaken met de 
technische bedrijven uit de regio. Het event staat helemaal in het teken van doen en 
uitproberen waardoor techniek tastbaar wordt! 
 
Tweedejaarsleerlingen die het talentprogramma Techniek & Innovatie volgen en 
derdejaarsleerlingen uit K3C en B3C gaan hier op 8 oktober vanuit school met de bus 
naartoe. Hierover is een brief verstuurd naar de betreffende ouders/verzorgers.  
 
Daarnaast is het evenement ook vrij toegankelijk voor geïnteresseerden. Tussen 12.00 en 
20.00 uur, bent u dan ook van harte welkom om samen met uw kind (eren) een kijkje te 
komen nemen. U hoeft zich van tevoren niet aan te melden. 
 

 
Herinneringen ophalen in het kader van 140 jaar Stad & Esch 
In september 1881 werd onze school opgericht. Inmiddels zijn we heel wat locaties en fusies 
verder, waaraan velen dierbare herinneringen hebben. Zo ook Engels docent Iris 
Logtmeijer. 
 
'Ik zat van mijn 6de tot mijn 12de op de Zuiderschool in de Prinses Marijkestraat. Daarna 
volgde ik het gymnasium op RSG Zuideinde. Na mijn studie kwam ik er werken als docent, 
dus inmiddels heb ik een levenslange verbinding met deze school. Voordat we naar Ezinge 
verhuisden heb ik er een gedichtje over geschreven.' 
 
Adieu RSG Zuideinde 
 
Zware deur, tochtige hal, 
afgebladderde verf, kapotte tegels. 
 
Hoge plafonds, doorleefd maar statig. 
Meubilair, bekrast en getekend 
door intensief gebruik. 
 
Een wirwar van mensen, 
teveel voor de ruimte, 

https://stadenesch.schoolwiki.nl/jaarkalenders


die zuchtend gebukt gaat 
onder de niet te stoppen overvloed 
van de consumptiemaatschappij. 
 
Goedbedoelde boterhammen, 
een achteloos weggegooid blikje. 
De ingenomen energy is opgebruikt. 
Voor het opruimen van het omhulsel 
werd de kracht niet meer gevonden. 
Het vindt zijn plek naast een prullenbak 
of gewoon daar waar het overbodig werd. 
 
Alleen de wenteltrap behoudt zijn gratie 
en blijft nog steeds relatief schoon. 
Hier en daar een missend stukje, 
maar standvastig het middelpunt, 
hart en ziel van mijn eeuwige school. 
 
Nog even en dan is dit beeld 
een herinnering uit voorbije tijden. 
Afscheid van een dierbaar gebouw 
dat ik beschouw als een tweede huis. 
Gebouw van mijn kindertijd, 
gebouw van mijn jeugd, 
gebouw van mijn volwassenheid. 
 
En met dit mooie gedicht sluiten we onze 'verjaardagsmaand' af. Op naar 150 jaar! 
 
Adieu Randweg  
En ook de voormalige locatie Randweg van Stad & Esch is bijna verleden tijd! De laatste 
muren van de ‘noodlokalen’ worden binnenkort gesloopt. 

 



 
Verzonden naar ouders (ook te vinden op de schoolwiki) 
 
Diever  28-09 klas 1 bibliotheekabonnement 

 

 
stad & esch & wat hebben we beleefd  
 
SBS6 op bezoek: docent Aranka Kuiper in het zonnetje gezet 
Theaterdocent Aranka Kuiper werd afgelopen woensdag in het zonnetje gezet door een 
drietal leerlingen. Dit alles werd vastgelegd door de filmploeg van het SBS6-programma 
Helden van het onderwijs dat wordt gepresenteerd door presentatrice Nance Coolen. 
 
Het drietal voerde een prachtig stuk op in de theaterzaal van Stad & Esch en spraken 
vervolgens lieve woorden over hun theaterdocent. Ook werden Carice, een van de 
leerlingen, en natuurlijk Aranka zelf nog uitvoerig geïnterviewd door Nance. 
 
Al met al een bijzondere middag! 
 
Het fragment wordt ergens in het najaar uitgezonden op zondagmiddag 16.30 uur op 
SBS6. Exacte datum volgt. 

 
 
Vierdejaars havo en vwo beleven dag vol kunst, muziek en cultuur  
De jaarlijkse Culturele Kunstzinnige Vormgevingsdag (CKV) kon dit jaar weer fysiek 
plaatsvinden. Op verschillende locaties in Meppel en Diever beleefden onze vierdejaars 
leerlingen havo en vwo zowel actief als passief kunst, muziek en cultuur. 
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Het uitgebreide programma bestond onder andere uit muziekworkshops zoals het leren 
spelen op djembé, trompet/saxofoon en basgitaar, een bezoek aan het Drukkerijmuseum 
en het Stedelijk Museum Meppel, een moordspel in de bibliotheek en in Scala werden er 
workshops vloggen, improvisatietheater en hiphop dans gegeven. 
 

Ook brachten leerlingen een bezoek aan het Joods 
Monument in het Slotplantsoen, waarbij zij uitleg 
kregen van leden van Stichting Joods Monument. 
Daarnaast werd de Meppeler Toren weer bezocht. Een 
blijvertje als het gaat om activiteiten tijdens de CKV-
dag. 
 
Jugendstil 
Tijdens een stadswandeling leerden de leerlingen alles 
over het rijke handelsverleden dat nog duidelijk 
zichtbaar is in de architectuur van Meppel. Oude 
gevels en de talrijke prachtige Jugendstilpanden die 
de stad rijk is, werden aandachtig bestudeerd. De gids 
wist er gepassioneerd over te vertellen. 
 
In het atelier van kunstenaar Wessel de Ruijter gingen 
de leerlingen aan de slag met klei. Zij werden in 
tweetallen tegenover elkaar gezet en moesten van 
elkaar een portret boetseren, wat prachtige creaties 
opleverde. 

 
Techniek in Ogterop 
Een bezoek aan Schouwburg Ogterop kon natuurlijk niet ontbreken. Dit jaar werd er geen 
voorstelling bezocht, maar kregen de leerlingen een workshop theatertechniek. De technici 
van Ogterop wisten op boeiende wijze van alles te vertellen over onder andere 
lichtinstallaties en projecties. Met één technicus in het bijzonder, namelijk een oud-leerling 
van Stad & Esch, die vanuit zijn mbo-opleiding stage loopt in de schouwburg. 
 
Aan het weer kon het al niet liggen, maar al met al hebben de leerlingen vandaag een 
prachtige dag vol kunst, muziek en cultuur beleefd in Meppel en Diever! 
 
Actieve sportoriëntatie Diever 
Voor de bovenbouw klassen van Diever stond de sportoriëntatie maandag 27 september 
op het programma. Tal van activiteiten die in de reguliere les wat minder aan bod komen, 
zoals karate kickboksen, handboogschieten, bootcamp tennis etc. 
Leerlingen konden hierin hun energie wel kwijt. Al met al een geslaagde dag. 
           

 



Keuzedeel 
huidverzorging  
Een 'gewone' 
vrijdagochtend bij het 
keuzedeel 
Huidverzorging. 
Heerlijk verwennen en 
verwend worden en al 
doende leren hoe de 
huid werkt. Aan het 
einde van het 
keuzedeel gaan de 
dames een 
gezichtsbehandeling 
geven aan een echte 
klant, dus we blijven 
lekker oefenen en 
leren voor de 
behandeling eind 
november. 
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