
 weekbericht voor ouder(s)/verzorger(s) 
 27|01|2023 
 
 reacties zijn welkom: 
 paperclipvoorouders@stadenesch.nl 
 
 

Informatie 
 

 
Open dag Stad & Esch Meppel 
Vandaag verwelkomen wij groep 8-leerlingen en hun 
ouder(s)/verzorger(s) tijdens de open dag. Het 
middagdeel duurt van 15.00 tot 17.00 uur en het 
avonddeel van 18.00 tot 20.30 uur. Onze 
medewerkers en leerlingen (die helpen) kijken er erg 
naar uit! 
 
Leerlingen hebben vandaag les tot het 5e lesuur, 
vanwege de voorbereidingen die moeten worden 
getroffen door onze medewerkers. Voor de 
leerlingen die zowel ’s middags als ’s avonds helpen, 
geldt dat zij kunnen avondeten in de aula van de 
Praktijkschool tussen 17.00 en 18.00 uur. 
 

 
 
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. 
 
Let op: de jaarkalender is tijdelijk niet zichtbaar i.v.m. de digitale overstap die Stad & Esch 
heeft gemaakt naar een nieuwe digitale omgeving. Wij zijn druk bezig om dit zo snel 
mogelijk weer in orde te maken. 
 
 

 
Uitval tijdens eerste uren 
Misschien heeft u wel eens een teleurgesteld berichtje ontvangen van uw zoon of dochter. 
Dat ze het eerste uur op school zijn gekomen voor een Stad & Esch uur, maar dat de 
docent er niet is. Dit komt helaas wel eens voor.  
 
Dit komt doordat het programma waar de roostermakers de ziekmeldingen in verwerken 
anders is dan het programma waarin alle Stad & Esch uren staan. Als de roostermakers de 
ziekmelding binnenkrijgen, dan kunnen zij niet bij dat stukje van Magister. We zijn aan het 
kijken naar een oplossing en we hebben gevraagd of de docenten de leerlingen zelf 
kunnen inlichten bij afwezigheid. We hopen dat in de toekomst beter voor elkaar te 
hebben. 
 
  

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


 

In de media 
 

 
 

Klik hier voor het volledige artikel.  

 
Tot volgende week! 

 
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://meppelercourant.nl/meppel/Scholieren-maken-kennis-met-techniek-bij-Techniek-Tastbaar-28173622.html



