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 reacties zijn welkom: 
 paperclipvoorouders@stadenesch.nl 
 
 

Informatie 
 
Roosterkwesties 
Het rooster is voor onze schoolorganisatie de ruggengraat. Hier ‘hangen’ immers alle 
lessen, klassen, leerlingen, docenten, lokalen, activiteiten e.d. aan. Helaas hebben we te 
maken met een aantal zaken die wat betreft het rooster niet goed zijn gegaan. We hebben 
extra menskracht ingehuurd om het rooster zo snel mogelijk op orde te krijgen. We vragen 
begrip voor deze lastige situatie en zullen u via de paperclip op de hoogte houden. 
 
Ontbrekende leermiddelen 
Wanneer uw zoon/dochter leermiddelen in Magister niet kan zien, kan hij/zij kijken op 
mijnleermiddelen.nl. Als de status van het leermiddel op 'niet actief staat' dan ontvangt 
onze servicedesk hiervan graag een afbeelding/screenshot (servicedesk@stadenesch.nl). 
 

 
 
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 
 
Introductiefeest Vester groot succes 
Vrijdagavond klokslag 20.00 uur ging het los in de aula van het Lyceum tijdens het 
introductiefeest voor de brugklas, georganiseerd door stichting V.E.S.T.E.R. Leerlingen 
kwamen gehuld in hun neonkleurige outfits en hebben tot 23.00 uur met z’n allen gedanst, 
gesprongen en gezongen. Het was een daverend succes!  
 
Neem voor foto’s en filmpjes een kijkje op dit Instagramaccount. 
 
 

 
Techniek Experience bij het Alfa College 
Op 22 september zijn onze leerlingen uit de derde en vierde klas vmbo basis, kader en 
theoretische leerweg van de Techniekstraat en leerlingen met het Techniek Profiel naar de 

 
Wijzigen contactgegevens 
Zijn uw contactgegevens gewijzigd? Via de Magister app kunt u zelf uw mailadres en 
mobiele telefoonnummer aanpassen. Andere wijzigingen, zoals adresgegevens, kunt u 
doorgeven via oudersdigitaal@stadenesch.nl, dan worden ze verwerkt in ons systeem. 
 
 

 
CKV-dag 
Dinsdag bezochten bijna 400 leerlingen van het Lyceum weer diverse culturele instellingen 
van Meppel tijdens de CKV-dag. Dit was alweer de 24ste editie. Alles werd zoals altijd weer 
in goede banen geleid door dansdocent Anne Dekker en muziekdocent Lilian Belgraver. Er 
kan worden teruggekeken op een geslaagde dag! 
 
 

https://mijnleermiddelen.nl/
https://stadenesch.schoolwiki.nl/uitgaande-post
https://www.instagram.com/stichtingvester/


Techniek Experience op het Alfa College in Hoogeveen geweest. Tijdens verschillende 
workshops zoals ICT, elektrotechniek, bouwkunde, installatietechniek en 
werktuigbouwkunde moesten zij de handen uit de mouwen steken en echt praktisch aan de 
slag. Een leuke ervaring om alvast te gaan kijken wat er bij een technische mbo-opleiding 
straks allemaal mogelijk is. En weer een kleine LOB-ervaring rijker om straks mee te nemen 
als er keuzes gemaakt moeten worden. 
 

 

 
In de media   

 

 



 

 
 
Klik hier om het volledige artikel te lezen. 
 
 

& verder… 
 
Volgende week: de Week Tegen Pesten 
Volgende week staat in het teken van de Week Tegen Pesten. De slogan van dit jaar is: 
‘Grapje! Moet toch kunnen?!’. Een groep waarin wordt gelachen en die met elkaar plezier 
hebben, zorgt voor verbinding en betrokkenheid en een positieve norm. Op die manier 
zorgen we samen voor een gezellig en veilig groepsklimaat. Door mee te doen aan de 
Week Tegen Pesten, maken we een goede start in het nieuwe schooljaar waarin we met 
elkaar zorgen voor een fijne en veilige school. 
 
Humor en het maken van grappen heeft veel positieve kanten. Juist aan het begin van het 
schooljaar is dit belangrijk. Naast die verbinding spelen grappen ook een rol in het bepalen 
van de normen in de groep. Door wel of niet om een grap te lachen wordt er met elkaar 
bepaald wat acceptabel is. Tegelijkertijd is dit precies waar het ook mis kan gaan. Want is 
het grapje voor iederéén leuk, of wordt hiermee een specifieke leerling of specifieke groep 
uitgesloten en dreigt dit een norm te worden? Volgende week wordt hier speciaal aandacht 
aan besteed. 
 

 

 
Tot volgende week! 

mailto:https://nos.nl/regio/drenthe/artikel/307399-700-oud-leerlingen-en-een-zwerfkei-keren-terug-naar-middelbare-school-in-diever



