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 11|02|2022 
 
 reacties zijn welkom: 
 paperclipvoorouders@stadenesch.nl 
 

 
Informatie 
 

 
Vertrouwenspersonen Stad & Esch 
Sinds 1 februari zijn Tim van der Molen, Kylie Mosterd en Anja Lindner naast Susanne Boer 
Oving en Thea Heeskens de nieuwe vertrouwenspersonen op Stad & Esch. Leerlingen en 
medewerkers kunnen bij hen terecht. Meer informatie over de taken van onze 
vertrouwenspersonen is te vinden op onze schoolwiki. 
 

 
stad & esch & wat hebben we beleefd 
 
Virtuele open dag Diever groot succes 
Ook in Diever is de virtuele open dag, die op vrijdag 4 februari werd gehouden, succesvol 
verlopen. Meer dan 200 groep 8-leerlingen schoven online aan om een kijkje te nemen op 
onze deelschool. Op naar de aanmeldingen! 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sectorwerkstukken & stagebureau 
Stad & Esch Diever heeft het afgelopen half jaar gewerkt aan hun sectorwerkstukken met 
opdrachtgevers uit het bedrijfsleven van de Gemeente Westerveld. Opdrachtgevers 
presenteerden zich aan leerlingen van de bovenbouw met opdrachten. Leerlingen konden 
zich inschrijven en gingen vervolgens in gesprek met deze opdrachtgevers. Hun 
sectorwerkstukken presenteerden zij tot slot online, omdat dit fysiek helaas nog niet mocht 
plaatsvinden. Ondanks dat waren de presentaties van bijzonder hoge kwaliteit. Een mooi 
initiatief dat hoogstwaarschijnlijk wordt voortgezet! 

 
Vakantieregeling 2022-2023 
De vakantiedata voor volgend schooljaar zijn vastgesteld. Deze kunt u bekijken via het 
overzicht op onze schoolwiki. 
 

 

Agenda  
De jaarkalender van onze deelscholen kunt u bekijken in de Stad & Esch app en op onze 
schoolwiki. 
 

https://stadenesch.schoolwiki.nl/afspraken/#heading7
https://stadenesch.schoolwiki.nl/jaarkalenders
https://stadenesch.schoolwiki.nl/algemeen/#heading5


 
Fysieke rondleidingen voor groep 8-leerlingen  
Naar aanleiding van de versoepelingen zijn we blij dat we toch nog groep 8-leerlingen 
fysiek mogen verwelkomen voor een fysieke rondleiding door onze deelscholen. Er is 
enorm veel animo en sinds maandag zijn de medewerkers van Stad & Esch dan ook hun 
uiterste best aan het doen om deze leerlingen een kijkje te geven in onze school en hen 
hopelijk te enthousiasmeren. 
 
Een duivels dilemma | door Marijn Roos, docent Nederlands 
‘Graag deel ik dit artikel van NRC. De inhoud is waarschijnlijk gesneden koek, af en toe 
echter is het goed om stil te staan bij de ogenschijnlijk normale dagelijkse gang van zaken. 
In dit geval stond ik even stil bij de teloorgang van de balpen en het papieren schrift, twee 
zeer waardevolle, misschien wel noodzakelijke attributen in een leerlingbestaan.’ 

 

& in de media…  
 
Stad & Esch op SBS6  
Afgelopen zondag was Stad & Esch te zien in het 
televisieprogramma De helden van het onderwijs. Heeft u de 
uitzending gemist? Kijk dan dit weekend terug op 12 februari om 
11.00 uur (SBS6) of op 13 februari om 10.00 uur (Net5). Of bekijk 
de aflevering terug via deze link. 
 
 

 

 

Cultuurweek van start 
Vandaag is de start van de cultuurweek, waarin elk leerjaar 1 dag workshops volgt. Ook dit 
jaar komt Diever weer naar Meppel toe om de workshops te volgen. Volgende week doen 
we uiteraard verslag.  
 

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/02/09/met-de-hand-schrijven-dat-kunnen-sommige-brugklassers-niet-meer-a4087213
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=227onAuw6j8&fbclid=IwAR1ZBhGX-rasPyl5zoetiYoLwus_tXfnKREhD43vjBCainD_n_L9WPG6g_k


 

 
 

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

08-02 
 
 
08-02 
08-02  

tl 4 met biologie praktische opdracht Burgers’ Zoo 14 
februari 
 
klas 1 t/m 5 cultuurweek 11 t/m 17 februari 
tl 4 met biologie praktische opdracht Burgers’ Zoo 14 
februari 
 

 

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. 
 

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

	onze schoolwiki

