
  weekbericht voor ouder(s)/verzorger(s) 
 10|12|2021 
 
 reacties zijn welkom: 
 paperclipvoorouders@stadenesch.nl 
 
 

Informatie 
 
 
Agenda  
De jaarkalender van onze deelscholen kunt u bekijken op onze schoolwiki en via de app. 
 

 
Schoolexamentrainingen Lyceo | voor ouders van examenleerlingen 
Op 7 december heeft u deze brief ontvangen. Hierin staat hoe uw zoon/dochter zich aan 
kan melden voor de schoolexamentrainingen van Lyceo, die plaatsvinden op 22 en 23 
januari. Aan deze trainingen zijn geen kosten verbonden.  
 

 
Verzonden naar ouders (ook te vinden op de schoolwiki) 
 
Lyceum 
 
 
Diever 
 
 
Eigen weg 

03-12 
07-12 
 
01-12 
07-12 
 
07-12 
 

tl 3 en 4 met lo2 wintersportreis verplaatst 
tl4 havo5 en vwo6 schoolexamentraining Lyceo 
 
DH5a verplaatsen presentatieavond profielwerkstuk 
tl4 havo5 schoolexamentraining Lyceo 
 
tl4 schoolexamentraining Lyceo 
 

 

Stad & Esch & wat hebben we beleefd  
 
Maatschappijkunde markt | door Vivian Tiemersma, docent maatschappijkunde  
‘Op vrijdag 3 december was het marktdag voor onze leerlingen van basis en kader klas 3. 
Veel kleuren, geuren en prachtige verschillen. Op de maatschappijkunde markt kwamen we 
elkaar tegen en leerden nieuwe mensen en nieuwe gebruiken kennen. Een markt vol met 
maar liefst tien verschillende subculturen. We hebben ons eventjes gewaand in het 
buitenland met prachtige verhalen, leuke feitjes, de geschiedenis, maar ook de actualiteit. 
Met als kers op de taart het mogen proeven van verschillende subculturen met bijpassende 
gerechten. En of het smaakte! Het was een geweldig leuke middag.’ 

https://stadenesch.schoolwiki.nl/jaarkalenders
https://includable-content.s3.eu-west-1.amazonaws.com/2x/d74/4e407c882dd2-00edb0275b/o2122161-ly-di-ew-tl4-havo5-vwo6-schoolexamentraining-lyceo.pdf
https://stadenesch.schoolwiki.nl/uitgaande-post


Schrijfster Maren Stoffels op (digitaal) bezoek 
Dinsdag 7 december is Maren Stoffels online op bezoek geweest in drie klassen in Diever. 
De bibliotheek had dit bezoek geregeld. Voorafgaande aan de digitale ontmoeting, was er 
een speciale hoek ingericht in de bieb met boeken van deze schrijfster, zoals Lock Down, 
Escape Room en Fright Night. Het bezoek was een groot succes. De schrijfster had onze 
leerlingen van alles te vertellen over het schrijven van verhalen! 
 

 
 

 

 

 
Solliciteren kun je leren! 
Vanaf de herfstvakantie zijn alle leerlingen van basis/kader klas 3 Eigen Weg en 
Beroepencollege, maar ook de vierdejaars leerlingen van onze Praktijkschool bezig 
geweest om van alles te leren over solliciteren. Van het houden van een elevator pitch, het 
oefenen van een telefonisch kennismakingsgesprek, het bekijken van een sollicitatiebrief 
tot het zelf schrijven van een sollicitatie e-mail en het maken van je eigen cv. De 
lessenreeks wordt deze week afgesloten door een ‘echt’ sollicitatiegesprek.  
 
Om al deze gesprekken mogelijk te maken voor onze bijna 150 leerlingen, hebben we 
studenten van de opleiding Human Resource Management Windesheim bereid gevonden 
om even in de rol van werkgever te kruipen. Voor beide onderwijsinstellingen een win-
win-situatie!  
 

 

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

mailto:oudersdigitaal@stadenesch.nl

