
 weekbericht voor ouder(s)/verzorger(s) 
 20|01|2023 
 
 reacties zijn welkom: 
 paperclipvoorouders@stadenesch.nl 
 
 

Informatie 
 

 
Techniek Tastbaar 
Vandaag organiseren wij van 12.00 tot 20.00 uur Techniek Tastbaar op Stad 
& Esch (aula Beroepencollege). Tijdens dit evenement presenteren 
technische bedrijven zich aan leerlingen van het basis- en voortgezet 
onderwijs en hun ouders. Het doel is leerlingen te enthousiasmeren om een 
opleiding te volgen in de techniek.  
 
Techniek Tastbaar is een unieke kans voor leerlingen (en ouders) om kennis 
te maken met de technische sector. Aanmelden voor het evenement is niet 
nodig en de toegang is gratis. U bent vandaag van harte welkom in het 
Beroepencollege. 
 

 
 
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. 
 
 

 
Open dag Stad & Esch Meppel 
Volgende week vrijdag is het zo ver! 
De eerste open dag van 2023. Op 27 
januari opent Stad & Esch Meppel de 
deuren voor groep 8 (en groep 7) 
leerlingen. Ze kunnen rondkijken in ons 
gebouw, de sfeer proeven tijdens 
interactieve lessen en kennismaken 
met onze enthousiaste docenten en 
leerlingen.  Het middagdeel duurt van 
15.00 tot 17.00 uur en het avonddeel 
van 18.00 tot 20.30 uur 
 
Voor de leerlingen van Stad & Esch Meppel betekent dit dat zij op 27 januari les hebben 
tot en met 12.20 uur.  
 
Vrijdag 3 februari is de open dag voor Stad & Esch Diever van 15.00 tot 17.00 uur. 
 

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


 

& wat hebben we beleefd 
 
Karin Amatmoekrim bezoekt Stad & Esch 
Dinsdagmiddag bezocht schrijver Karin 
Amatmoekrim onze school om in gesprek te gaan 
met de leerlingen van havo 4, die allemaal haar 
boek Het gym hebben gelezen voor het project ‘Ik, 
een personage’. De leerlingen hebben in groepen 
een spin-off van dit verhaal bedacht met een 
nieuwe hoofdpersoon. Dit idee hebben ze 
gepresenteerd aan Karin met een korte pitch, die 
daarna de leerlingen van feedback voorzag. De 
leerlingen uit Diever deden mee via Teams.  
 

 
 
 
 
 

 
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. 
 
 

 
Excursie naar Utrecht voor vwo 4 
Afgelopen woensdag zijn de leerlingen uit vwo 4 met geschiedenis op excursie geweest 
naar Utrecht. Na een voorspoedige busreis kwamen zij op tijd aan bij het museum 
Catharijneconvent waar de leerlingen door middel van een rondleiding zich konden 
onderdompelen in de middeleeuwen. Daar leerden zij vooral over de enorme invloed van 
het christendom in Europa en natuurlijk extra aandacht voor Utrecht en de Nederlanden. 
De leerlingen werden hierbij geholpen door de museumdocenten. Na het bezoek aan het 
museum gingen de leerlingen op onderzoek in de middeleeuwse stad door middel van een 
Seppo (een interactieve digitale speurtocht waarbij ze allerlei opdrachten uitvoeren op 
middeleeuwse locaties in de stad). Hierbij werd veel geleerd, maar zeker net zoveel plezier 
gemaakt. Tenslotte hadden de leerlingen nog de mogelijkheid zelf Utrecht in te gaan. 
 

  
 
 
 



Primeur: eerste profielwerkstuk als theatervoorstelling was een groot succes! 
Afgelopen dinsdag speelden Carice, Evelien, Tessa, Nora en Liselotte hun profielwerkstuk 
(PWS) theatervoorstelling ‘Brandbrief’ in de theaterzaal van Stad & Esch. Een primeur voor 
Stad & Esch: een PWS gebaseerd op de methodiek van kwalitatief onderzoek.  
 
Door middel van literatuur, interviews 
en artistiek experiment hebben deze 
leerlingen in hun PWS een antwoord 
gevonden op de vraag hoe je een 
thematische theatervoorstelling 
maakt op basis van persoonlijke 
ervaringen. Met als resultaat de 
prachtige montagevoorstelling 
‘Brandbrief’, over de mentale 
uitdagingen van jongeren in deze tijd 
en het doorbreken van het taboe 
rondom dit thema. Scènes over 
angsten, verwachtingen en het 
verwerken van je verleden. Scènes 
over de zoektocht naar wie jij bent. 
En zoals Carice zo mooi beschreef: 
‘angst was, is en zal altijd zijn’. 
 
 
Wintersportgroep Fügen 2023 
Afgelopen week is een groep leerlingen uit de derde en vierde klas van de theoretische 
leerweg op wintersport geweest naar Fügen in Oostenrijk. ‘We hebben een geweldige 
mooie ervaring erbij! Iedereen heel terug en op naar een volgende keer’, vertelt meneer 
Van Os. 
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& verder…  
 
Informatiebijeenkomst | Westerveld Bespaart Energie 
 

 
 
Tot volgende week! 


