
 weekbericht voor ouder(s)/verzorger(s) 
 17|03|2023 
 
 reacties zijn welkom: 
 paperclipvoorouders@stadenesch.nl 
 
 

Informatie 
 

 
Vacature MR Stad & Esch/GMR Vomeo 
Op dit moment zijn er vacatures in de medezeggenschapsraad (MR) van Stad & Esch en in 
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van VOMEO. Dit is de stichting 
waaronder Stad & Esch en CSG Dingstede vallen. 
 
We zijn op zoek naar een ouder/verzorger van de Praktijkschool of Eigen Weg en een 
ouder/verzorger van het Beroepencollege die vanaf het komende schooljaar mee willen 
denken over het onderwijs op onze school en onze stichting. Eén van de kandidaten stelt 
zich ook verkiesbaar voor de GMR VOMEO. Hierover heeft u deze week een brief via de 
Stad & Esch app ontvangen. Klik hier om de brief terug te lezen. Let op: het e-mailadres 
dat vermeld staat in de brief werkt nog niet. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen 
naar: g.h.rademaker@vomeo.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 
 
Sportklas organiseert een voetbaltoernooi in Diever 
De sportklas in Diever heeft voor klas 1 en 2 in Diever een voetbaltoernooi georganiseerd. 
Hoe maak je een toernooischema, welke regels speel je mee, hoe promoot je het toernooi. 
Allemaal vaardigheden die goed passen bij de sportklas. Een geslaagd toernooi met 5 
teams, waarbij de Sexy Gekke FC (Bas Flobbe, Roy Moes, Youri Wiltinge en Sven van Es) 
er met de winst vandoor ging. Voor herhaling vatbaar! 
 
 

Zie de foto van het voetbaltoernooi op de volgende pagina. 

 
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://includable-content.s3.eu-west-1.amazonaws.com/2x/cc5/bd3252866b9a-007e5024b5/o2223185-ps-ew-bc-vacatures-medezeggenschap.pdf
https://stadenesch.schoolwiki.nl/uitgaande-post
https://stadenesch.schoolwiki.nl/uitgaande-post


 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Het geheim van salmiak 
In Diever hebben de leerlingen van 3 havo/vwo bij scheikunde een demonstratie gehad 
over het maken van salmiak. Het bijzondere aan dit practicum is dat er uit 2 gevaarlijke 
stoffen iets eetbaars gevormd wordt. Het gas van ammonia reageert met het gas van 
zoutzuur. Deze geconcentreerde stoffen zijn afzonderlijk van elkaar gevaarlijk. Daarom 
wordt deze demonstratie in de zuurkast uitgevoerd waar een goede afzuiging aanwezig is. 
De docent of toa die de handelingen uitvoert heeft een labjas aan, een bril op, haren vast 
en handschoenen aan. We hebben 5 druppels van ammonia in een kleine petrischaal met 
deksel gedaan en ook 5 druppels van zoutzuur in een andere kleine petrischaal met deksel 
gedaan. Deze 2 schaaltjes worden in een grote petrischaal gezet. Vervolgens gaan de 
kleine dekseltjes eraf waarbij je de ammonia al kan ruiken en bij het zoutzuur al een wolkje 
ziet ontstaan. Dan gaat de grote deksel over de grote petrischaal. De leerlingen zien 
vervolgens een witte wolk in de petrischaal ontstaan en na een aantal minuten is er een 
witte neerslag ontstaan. De kleine petrischalen worden eruit gehaald en gelijk 
schoongemaakt. De leerlingen mogen vervolgens proeven van de witte neerslag: salmiak! 
De reacties zijn van lekker tot vies, dat het zout smaakt en aan drop gekoppeld wordt. 
 

 
 
 



In de media 
 

 

 
 
 
 



 
& verder 
Waardering voor jonge mantelszorgers | gemeente Meppel en gemeente Westerveld 

 
 
Tot volgende week! 


