
 weekbericht voor ouder(s)/verzorger(s) 
 02|12|2022 
 
 reacties zijn welkom: 
 paperclipvoorouders@stadenesch.nl 
 
 

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  
 
Havo 4 & WK & samen kijken 
Lokaal C214 was dinsdagmiddag nog tot laat gevuld met leerlingen. Een groepje uit havo 4 
zat hier na hun laatste lesuur naar Oranje te kijken. Te weinig tijd na de les om op tijd thuis 
te zijn, maar ook gewoon gezellig om samen te kijken. Uiteraard werd er voor lekkere 
snacks gezorgd en werd het vertoonde spel van waardevol commentaar voorzien. 
 

 

 
Agenda 
De jaarkalender van onze deelscholen kunt u bekijken op onze schoolwiki. 
 

  klein gala (klassen 1, 2 en 3) Schouwburg Ogterop  2 december 
  groot gala (klassen 4, 5 en 6) Schouwburg Ogterop  3 december 

 
 

 
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://stadenesch.schoolwiki.nl/uitgaande-post
https://stadenesch.schoolwiki.nl/uitgaande-post
oudersdigitaal@stadenesch.nl


 
Bezoek aan ‘Bekijk het MBO Zwolle’ 
Alle leerlingen van klas 4 basis en kader zijn dinsdag naar ‘Bekijk het MBO Zwolle’ geweest. 
Hiervoor konden leerlingen zich aanmelden om een school en opleiding in Zwolle te 
bekijken. Dit in het kader van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en de naderende 
studiekeuze die voor 1 april aanstaande plaats gaat vinden. Al hebben we wat last gehad 
van files, de dag was zeker geslaagd! 
 

 
 
 
 
 

 
Gastles en bezoek aan Den Haag voor vwo 4-klas 
 
Donderdag 8 december wordt in Den Haag de 
Mensenrechtentulp uitgereikt. Dit is een prijs die het ministerie 
van Buitenlandse Zaken jaarlijks uitreikt aan een 
mensenrechtenverdediger of mensenrechtenorganisatie, om hen 
te steunen in het belangrijke werk dat zij doen.  
 
Een van onze vwo 4-klassen is gevraagd om hierbij aanwezig te zijn. Tijdens de lessen 
CKV is een start gemaakt met de voorbereiding hierop en afgelopen dinsdag kwam de 
ambassadeur van de Mensenrechten een gastles geven. De leerlingen hadden zich goed 
voorbereid en er kwamen mooie gesprekken op gang. De leerlingen gaan nu in groepjes 
een vlog maken over een van de drie genomineerden. Een goede manier om de kennis 
over de mensenrechten te vergroten. 
 

   
 

 
Pitches tijdens Day for Change 
De vier vwo-3 klassen hebben dinsdag hun pitch gegeven voor het project Day for 
Change. Hiervoor richten ze bij aardrijkskunde en economie een duurzaam bedrijfje op. In 
de pitch probeerden de groepjes hun docenten, een gastdocent en bovenbouwleerlingen 
bedrijfseconomie te overtuigen. Met als streven om een microkrediet (vaak zo’n 20 euro) 
van school te krijgen om daarmee hun onderneming op te starten. De winst gaat naar het 
goede doel van Day for Change. Er kwamen in de pitches allerlei originele producten 
voorbij: o.a. rietjes van bijenwas, baklava, kaarsen en allerlei soorten kerstversiering. 
 
 

https://dayforchange.nl/steun-ons/doneer/


 

& verder…  
 
Stad & Esch & Paarse Vrijdag 
Elk jaar op de 2e vrijdag in december (dit jaar dus op 9 december) kleurt 
onze school paars! Paarse Vrijdag is de grote actiedag van de GSA (Gender 
& Sexuality Alliance). De GSA zet zich in voor seksuele- en genderdiversiteit 
als norm. Leerlingen kunnen tijdens deze actiedag hun solidariteit tonen 
door paarse kleding te dragen. Daarnaast organiseert de GSA verschillende 
activiteiten, zo is er een photobooth aanwezig, staan er stands, worden er 
nagels gelakt, koekjes verkocht en nog veel meer...  
 
Bekijk hier het Instagramaccount van de GSA van Stad & Esch dat wordt 
vertegenwoordigd door onze leerlingen.  
 

Tot volgende week! 

 
Passie voor jaren 20-40 muziek 
Jasper uit Kader 4 heeft afgelopen dinsdag een 
presentatie gegeven over zijn passie: jaren 20-40 
muziek/films Hij had zijn grammofoon en bakelieten 
singles meegenomen en liet ons genieten van de muziek 
van toen. Jasper heeft altijd deze kleding aan, dus niet 
alleen maar voor dit moment. 

  
Mochten jullie nog singles en lp’s hebben en er niets mee 
meer doen? Jasper is er blij mee! 
 

https://www.instagram.com/gsa_stadenesch/

