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Informatie 
 

 
Welke maatregelen zijn van toepassing bij welk risiconiveau?  
Helaas is gebleken dat we nog niet af zijn van het coronavirus. Als bij een nieuwe 
coronagolf forse maatregelen noodzakelijk zijn, blijven leerlingen in principe wel fysiek 
naar school gaan. In ons coronaprotocol worden vier scenario’s beschreven in oplopende 
zwaarte, met bijpassende maatregelen. Aan het protocol heeft de GMR op 3 oktober haar 
instemming verleend. 
 

Open dag was groot 
succes! 
Na twee coronajaren 
en (grotendeels) 
online open dagen 
was het vrijdag 
eindelijk zover; dé 
open dag op Stad & 
Esch Meppel. 
Honderden groep 7 en 
8-leerlingen kwamen 
samen met hun 
ouder(s)/verzorger(s) 
en broertjes en zusjes 
een kijkje nemen op 
onze school. Er was 
van alles te beleven en 
met dank aan onze 
leerlingen en 
medewerkers kunnen 
we terugkijken op een 
geslaagde middag en 
avond. 
 
Op vrijdag 28 oktober 
opent Stad & Esch 
Diever de deuren en 
kunnen groep 7 en 8-
leerlingen daar een 
kijkje nemen.   

 
 
 

 

Agenda 
De jaarkalender van onze deelscholen kunt u bekijken op onze schoolwiki. 
 
× herfstvakantie       17 t/m 21 oktober 
× studiedag docenten, alle leerlingen vrij    27 oktober 
 
 

https://stadenesch.schoolwiki.nl/jaarkalenders
https://stadenesch.nl/wp-content/uploads/2022/10/20220916-coronaprotocol-2022-vomeo.pdf


Sportshirts bestellingen 
Gisteren heeft u deze brief ontvangen via de app met betrekking tot de sportshirts. Wij 
hebben geen zicht op bestellingen en wat er is geleverd. U kunt daarom het beste 
rechtstreeks contact opnemen met Vriend sport via info@vriendsneakerenfashion.nl. Het is 
daarbij handig om de bestelbevestiging of het bankafschrift bij te voegen in het contact 
met Vriend Sport. 
 

 
Nieuwe iMac in de mediatheek 
Sinds dit schooljaar staat er een iMac in de mediatheek. Leerlingen kunnen gebruik maken 
van deze computer. 
 
Websites met betrekking tot het nieuws: 
· Nieuwsbronnen 
· Regionieuws 
· Delpher 
 
Websites die gebruikt kunnen worden voor (profiel)werkstukken: 
· HBO Kennisbank 
· Encyclo 
· Profielwerkstuk 
 
En uiteraard websites en databanken om leerlingen goed voor te bereiden op hun 
mondeling of boekverslag: 
· Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren 
· Lezen voor de Lijst 
· Literatuurgeschiedenis 
· Literom 
· Uittrekselbank 
 

 
 
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. 
 

 
Regenboogweek 2022 
Vanaf 8 oktober is er in Drenthe weer een 
week lang volop aandacht voor de 
acceptatie van seksuele diversiteit tijdens 
de Regenboogweek. In de mediatheek is er 
een regenboogplank. Op deze plank staat 
een collectie LHBTIQ+ boeken. Deze 
collectie bestaat uit zowel leesboeken als 
uit informatieve boeken. We hopen deze 
collectie verder uit te breiden. Uw 
zoon/dochter mag tips doorgeven voor 
nog meer interessante boeken. 
 
 

 
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://mcusercontent.com/6801c376eb6fa2f46e43b175f/files/c627f7f8-0a23-8cae-4192-e4cea4e22133/O2223060_LY_BC_DI_PS_EW_sportshirts.pdf
https://stadenesch.schoolwiki.nl/uitgaande-post


 

& wat hebben we beleefd 
 
Culturele activiteit voor klas DT3A tijdens CKV 
Enige tijd geleden heeft klas DT3A een creatieve ochtend beleefd tijdens Culturele 
Kunstzinnige Vormgeving (CKV). 
 
Een deel van de leerlingen hield zich bezig met het maken van kunstzinnige wegwijzers op 
flink formaat voor de reünie die op 17 september plaatsvond. De wegwijzers zijn grote 
borden waaruit blijkt waar geparkeerd moest worden. Ook werden er vrolijke borden 
gemaakt voor onder andere de informatieloketten in de school. 
 
Tegelijkertijd werkte een andere groep leerlingen aan een mozaïekbord voor het 
bloemencorso in Frederiksoord. De organisatoren van het corso willen meer jongeren 
betrekken. Stad en Esch heeft net als andere scholen uit de omgeving een mozaïekbord 
gemaakt. De leerlingen van DT3A vonden het ontzettend leuk om te doen. Volgend jaar 
neemt Stad en Esch weer deel en gaat de volgende klas DT3A er mee aan de slag. Dan 
worden er in plaats van een bord, drie borden gemaakt! 
 

In de media  
 

 

 
Reminder: uitnodiging interactieve bijeenkomst | Een leven lang 
nieuwsgierig! 
Graag willen wij u de interactieve bijeenkomst ‘Een leven langs 
nieuwsgierig!’ cadeau doen! Aan de hand van wetenschappelijke 
onderzoeken geeft Jason Frederick, oprichter van Nieuwsgierig 
Denken, bewezen tips, technieken en methodes die een 
nieuwsgierige houding bij kinderen én uzelf stimuleren. Zo wordt u 
ook zelf aan het denken gezet. Een prikkelende sessie en concrete 
handvatten na afloop; nieuwsgierigheid was nog nooit zo leuk.  

 
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 15 november van 19.00 tot 21.00 uur in 
schouwburg Ogterop. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.  
 

https://stadenesch.nl/wp-content/uploads/2022/10/20221004-nieuwsgierigheid-ouders-relaties21.pdf


 
 
Bekijk ook deze video voor een sfeerimpressie (door RTV Meppel). 
 

& verder… 

 
Open dag 
De open dag was dit jaar helemaal anders. 1) omdat het bezichtigen van de vo-scholen in 
Meppel een heel stuk naar voren is gehaald. 2) omdat het nu alleen op de vrijdag was en 
niet zoals voorgaande jaren op vrijdag en zaterdag. En 3) omdat ik het dit jaar als ouder 
beleefd heb en niet als docent. 
 
Waarom eerder? Corona natuurlijk. Soms zou je het bijna vergeten, maar het is er nog wel 
degelijk. En aangezien we niet weten wat de toekomst brengt is besloten de open dagen 
nu al aan te bieden, zodat we de kans hebben om alle groep 8 (en groep 7) leerlingen de 
school te laten zien. 
 
Waarom alleen vrijdag? Omdat we hopen het in januari nog een keer te kunnen doen ;-) 
 
En dan de derde, de open dagen beleven als ouder in plaats van docent. Dat is toch wel 
heel anders. Mijn dochter heeft haar zinnen gezet op Terra, ze is namelijk een echte 
dierenvriend en paardenmeisje en hoopt van haar hobby haar beroep te maken. Als 
moeder hoop ik dat ze die paarden nog heel lang leuk vindt en hierdoor weinig interesse 
gaat tonen in zaken als verkering, uitgaan etc. dus ik jubel deze hobby natuurlijk alleen 
maar toe ;-). En ze is, zover ik weet, de enige van haar vriendinnen, volgens mij zelfs van 
haar klas, die naar Terra wil en dat vind ik wel heel stoer, dat ze haar eigen keuze maakt. 
Los dus van wat haar vriendinnen willen. 
 
Alleen wilde ik wel graag dat ze overal ging kijken, zodat ze een beeld krijgt van alle 
scholen, want ze heeft wel een beetje een tunnelvisie wat betreft dit onderwerp. Onze 
tocht startte op Terra, daar konden we meekijken met een les ‘dier’, hier heeft ze bijna een 
half uur met een konijn op tafel gezeten en daarna mochten ze nog konijnen knuffelen en 
met de beesten op de foto. Ja, hoe kan ik haar dan nog met een open blik naar de andere 
scholen laten kijken, zij was compleet verkocht. Tegelijkertijd weet ik ook dat dit geen reëel 
beeld is van hoe haar dagen eruit gaan zien, dit heb ik haar ook laten vragen daar; Hoe 
vaak kom je nu echt in aanraking met de dieren? Dit viel best tegen en ook vertelden ze dat 
er op het groene lyceum geen geschiedenis werd gegeven en laat dit nou net één van haar 
lievelingsvakken zijn. 
 
Dus met toch weer een beetje een open blik op naar de andere scholen. Op ons fietsje 
gingen we verder naar Dingstede, waarna we, voordat we naar Greijdanus gingen, eerst zin 
hadden in eten. Dus op naar de pizzeria, maar helaas geen plek, dus maar door naar 

 

Blog door Jennita Troost | docent Engels 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zM00ZNJmRTk&feature=emb_logo


Greijdanus. Zowel Dingstede als Greijdanus waren ok, maar ik zag duidelijk niet hetzelfde 
enthousiasme als bij Terra. Voordat we naar ‘mijn’ school gingen eerst naar de Mac, want 
inmiddels hadden we toch echt wel heel veel zin in eten. McDonald’s is denk ik blij met 
deze open dagen, want vele ouders met hun kind maakten daar even een pitstop. 
 
Nu dan toch echt naar Stad & Esch. Puk is vaker met mij naar school geweest en kent de 
school al een beetje dus spannend was het niet meer. Zelf vond ik het leuk om de school 
tijdens een open dag eens wat meer te bekijken dan alleen bij mijn ‘eigen’ stukje (Engels) 
te staan. En wat hebben wij een mooie school. Echt! Als ik onze school vergelijk met de 
andere scholen dan hebben wij toch echt prachtige faciliteiten; de theaterzaal, het 
danslokaal, de horeca keuken, de prachtige Techniekstraat en noem maar op. En ja 
natuurlijk liet Stad & Esch zich van zijn beste kant zien, maar dit deden alle scholen (elke 
dag konijntjes knuffelen is niet reëel -Terra-, pijl en boogschieten dagelijks -Dingstede- ook 
niet, en elke dag koekjes bakken -Greijdanus- ook niet). 
 
Elke school laat zich van zijn beste kant zien en ik heb mooie, leuke, goede dingen gezien. 
Maar kwam toch tot de conclusie dat ik trots ben op het feit dat ik op Stad & Esch werk. Ik 
pas daar gewoon. 
 
Mijn dochter twijfelt nu tussen Terra en Stad & Esch, maar als ik goed naar haar gekeken 
heb dan weet ik het wel en dat is goed. Zij mag haar eigen weg bewandelen net als ik de 
mijne. Elke school heeft mooie kanten en op elke school gebeuren ook nare dingen, net het 
echte leven. 
 
Hopelijk kunnen we in januari nog een keer kijken om iets meer tijd te nemen voor de twee 
scholen die na vrijdag bovenaan staan, om echt een goede keuze te maken. Ik hoop dat 
alle kinderen die geweest zijn, een school gaan kiezen waar ze zich goed bij voelen en dat 
ze een mooie middelbareschooltijd krijgen, want dit gun ik elk kind. En voor de één is dat 
nu eenmaal een andere school dan de ander en dat is ok. 

 

 
 
Tot na de vakantie! 




