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 reacties zijn welkom: 
 paperclipvoorouders@stadenesch.nl 
 
 

Informatie 
 
Zoon of dochter ziek- of afwezig melden via onze app  
Wanneer uw zoon/dochter ziek is of (gedeeltelijk) afwezig vanwege bijvoorbeeld een 
afspraak bij de huisarts of tandarts, kunt u hem/haar afmelden via de formulieren in onze 
app. Voor ziekmeldingen kunt u het formulier ‘Ziek melden’ gebruiken. Voor kortdurende 
afwezigheid gebruikt u het formulier ‘Aanvraag kortdurend verlof’. Deze formulieren 
komen rechtstreeks binnen bij onze administratie en onze medewerkers zullen de 
afmelding zo spoedig mogelijk verwerken in ons systeem. 
 
Let op: Het formulier ‘Beter melden’ is aan het begin van dit schooljaar verwijderd, omdat 
hier niet (goed) genoeg gebruik van werd gemaakt, waardoor leerlingen vaak ten onrechte 
nog (te lang) op afwezig stonden. Als uw zoon/dochter na een ziekmelding dus weer naar 
school gaat, hoeft u ons hierover niet meer te informeren. 
 
Maakt u geen gebruik van onze app en/of neemt u liever telefonisch contact op dan kan 
dat. Ga naar onze schoolwiki voor de contactgegevens per deelschool en meer 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 
 
DH4 genoten van avondje Shakespearetheater Diever 
Na de inleiding over het toepassen van de 
theaterkenmerken in een klassiek stuk van Shakespeare 
heeft DH4 het Shakespearetheater in Diever op 
vrijdagavond 9 sept bezocht. De koopman van Venetië 
werd zeer spectaculair gespeeld met een heus zwembad 
in het podium, de personages gestoken in bijzondere 
kostuums en humoristische verwijzingen naar de 
maatschappij in onze tijd. De extra informatie over het 
verwerken van het antisemitische karakter in het klassieke 
stuk naar deze moderne tijd zorgde ervoor dat het publiek 
veel meer kon genieten van de theatrale spitsvondigheid 
van de regisseur en de acteurs. De Marokkaanse prins die 
met zijn gevolg als waterpoloteam door het zwembad 
heen trok en zich in badjas aankondigde aan het hof van 
Portia was slechts een van de hilarische momenten in het 
stuk. Gelukkig bleef het weer prima tijdens de 
openluchtvoorstelling en hebben we allemaal een prima en bijzondere avond beleefd. 

 
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. 
 

https://stadenesch.schoolwiki.nl/afspraken/#heading4
https://stadenesch.schoolwiki.nl/uitgaande-post


DT3 maakt plaat voor het corso in 
Frederiksoord 
De historie van het maken van ware 
kunstwerken van dahliabloemen is 
ook in Drenthe een traditie. Daar 
waar vroeger de tuinbouwschool 
stond, verzamelde zich dit jaar de 
corsowagens voor een tocht door 
Fredriksoord en omgeving. De 
organisatoren willen graag meer 
jongeren bij het evenement 
betrekken. De bedoeling is dat 
diverse schoolklassen gaan 
deelnemen om een plaat te maken, 
deze worden langs de route van de 
optocht geplaatst. Er is ook een 
groepje jongens uit verschillende 
klassen dat heeft deelgenomen en 
zelf een wagen heeft gemaakt.  
 

Klas DT3 is dit jaar begonnen met een kleine plaat. De rest van de klas heeft op de 
vrijdagochtend andere toegepaste kunst gemaakt: grote wegwijzers voor de reünie van 75 
jaar voortgezet onderwijs in Diever. De corsoplaat was afgelopen weekend te bewonderen 
en de wegwijzers staan komend weekend rondom de school in Diever. Een zeer 
productieve ochtend! 
 

In de media   
 

 
 
Klik hier om het artikel te lezen. 
 
 
 
 
 

https://nos.nl/regio/drenthe/artikel/299617-drentse-scholen-gaan-samen-het-lerarentekort-te-lijf


Onze dansstudio in beeld 
Kunstzone, hét tijdschrift voor kunst en cultuur in het onderwijs, plaatste in editie 4 2022 
een prachtig artikel over onze dansstudio. In dit artikel vertelt onze dansdocente Anne 
Dekker over hoe de studio tot stand is gekomen en waarom wij op Stad & Esch de 
creatieve vakken zo van belang vinden. 
 
Klik hier om het artikel te lezen. 

 
 
& verder… 
 

Pleegzorg Drenthe zoekt pleegouders! 
Alle kinderen in Drenthe verdienen een veilige plek om op 
te groeien. En die plek is doorgaans thuis. Maar als het thuis 
niet (altijd) lukt om een veilige en stabiele situatie te 

bieden is het van belang dat een kind kan rekenen op een plek in een pleeggezin. Zolang 
als het nodig is. Voor af en toe een weekend of voor korte of langere tijd. 
Pleegzorg wordt geboden door mensen die tijd en ruimte hebben voor het opvangen en 
begeleiden van een baby, jong kind of juist een puber in samenwerking met biologische 
ouders. Pleegouders zijn mensen met positieve energie, samenwerkingsgericht, open-
minded en hebben een groot hart. 
 
Of u nou single bent en minimaal eens per maand een weekend een kind kunt opvangen, 
een stel vormt met of zonder kinderen dat korte of langere tijd opvang en ondersteuning 
wil bieden. Voor elk kind zoeken we een passend gezin. 
Misschien is het iets voor u om te onderzoeken of het pleegouderschap bij je past? 
Vraag een informatiepakket of meld u vrijblijvend aan voor een informatiebijeenkomst: 
www.pleegzorgdrenthe.nl.  
 
 

Tot volgende week! 

http://www.kunstzone.nl/
https://stadenesch.nl/wp-content/uploads/2022/09/Artikel-kunstzone-dans.pdf

