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 reacties zijn welkom: 
 paperclipvoorouders@stadenesch.nl 
 
 

Informatie 
 

 

 
 
Bestanden veilig bewaren voor de kerstvakantie 
Afgelopen maandag ontving u via de Stad & Esch app een brief van onze directeur, Rieka 
Tuinstra, met informatie over de digitale overstap van Stad & Esch die in de kerstvakantie 
plaatsvindt. Dit is een kopie van de brief die naar uw kind is verzonden. In de vakantie 
heeft uw kind geen toegang tot het netwerk van Stad & Esch (Outlook, One Drive en 
Teams). Er zijn een paar belangrijke dingen die uw zoon/dochter vóór de kerstvakantie 
moet doen om bestanden veilig te bewaren en deze bestanden te kunnen gebruiken in de 
kerstvakantie. Lees de brief van Rieka hier terug. 
 

 
 
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. 
 

 
Samen opstaan tegen pesten | Fleur Bloem Stichting 
In Diever werd er een momentje genomen om een pilot te draaien door de Fleur Bloem 
Stichting over hoe erg pesten je leven kan beïnvloeden. Klas DBK1A luisterde ademloos 
naar de tante van Fleur, haar verhaal en naar een theaterstukje over pesten. De leerlingen 
zelf stelden vragen, hadden tips en kwamen tot de conclusie dat als je iemand kan 
vertrouwen, je dan ook je zorgen kunt delen. Er zijn dan opties. 
Samen willen we ervoor zorgen dat een gepest kind serieus genomen wordt en diegene 
die iemand stelselmatig pest zich bewust wordt van zijn eigen gedrag! Daarnaast staan we 
op tegen alle vormen van pesten, ook op de werkvloer, pesten onder ouderen. Pesten 
raakt iedereen! Jong en oud! #latenwesamenopstaantegenpesten 
 

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

 
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://includable-content.s3.eu-west-1.amazonaws.com/2x/a1e/4eb0d37a19ce-0098300899/l2223002-digitale-overstap-en-bestanden-bewaren.pdf
oudersdigitaal@stadenesch.nl
https://stadenesch.schoolwiki.nl/uitgaande-post
https://stadenesch.schoolwiki.nl/uitgaande-post


 

 
& wat hebben we beleefd  
 
Patent op talent | Zorg & welzijn kader4 
Docent lichamelijke opvoeding Dennis van Os 
komt er tijdens een driehoekgesprek achter dat 
een leerling passie heeft voor dansen. Hij daagt 
haar uit om een les dansen te geven. Waarop zij 
heel enthousiast reageert met ‘mag dat?!’. Van Os 
ziet passie, talent en dans skills tijdens haar les. Ze 
kreeg een applaus en veel complimenten. Alle 
medeleerlingen hebben de les met een blij gezicht 
verlaten. ‘Wat heb ik toch een geweldige hobby… 
euhm ik bedoel baan’, zegt Van Os. 
 



 

Van de decanen 
 
Ouderavond NHL Stenden Leeuwarden 
NHL Stenden Hogeschool organiseert een ouderavond op dinsdag 13 december van 19.00 
– 21.30 uur op hun locatie in Leeuwarden. Deze avond, speciaal voor ouders, staat los van 
een specifieke opleiding of eventuele toelating. Het gaat deze avond over studeren in het 
algemeen en specifiek over studeren aan NHL Stenden. 
 
Diverse thema’s komen aan bod waarin veel praktische informatie voorbijkomt: Hoe zit het 
met inschrijven? Waar kunt u terecht met uw vragen? Daarnaast krijgen ouders 
voorbeelden te zien van studenten tijdens hun studie. 
 
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen zich hier aanmelden. 
 
Decembereditie eZine 
Voor leerlingen in het examenjaar van havo/vwo en hun 
ouders verschijnt er regelmatig een speciale eZine. Dit is 
een online magazine waarin elke keer interessante 
informatie wordt behandeld wat betreft het kiezen van 
een vervolgopleiding. Onlangs is de decembereditie 
verschenen. 
  
Klik hier om het online magazine te bekijken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sportklas Diever te gast bij Robin Hood 
 
In Steenwijk zit de handboogschuttersvereniging Robin Hood. Woensdag waren de 
leerlingen van sportklas Diever te gast voor een introductieles handboogschieten.  
Eerst kregen de leerlingen uitleg over het materiaal, de veiligheidsregels en commando's.  
Daarna werd er stapsgewijs de juiste handelingen aangeleerd om de pijl goed te kunnen 
schieten. De eerste pijl leverde enthousiaste geluiden op! Na het proefschieten werd er op 
het blazoen geschoten voor punten en als afsluiting werd de nauwkeurigheid getest met 
het schieten op ballonnen. Het was een zeer geslaagde middag met veel fanatisme en 
plezier. 

   
 

https://www.nhlstenden.com/evenementen/ouderavonden/ouderavond-december
https://uitgeverij-aan-de-slag.foleon.com/aan-de-slag/studiekeuze-ezine-noordoost/


In de media 
 

 
___________________________________________________________________________ 

 

 
 



& verder…  
 

 

Tot volgende week! 

 
Blog door Jennita Troost | docent Engels 
 
Hier zakt mijn broek echt van af 
Vorige week sprak ik met een moeder, haar dochter had gespijbeld. Het verhaal van de 
leerling was dat de les in eerste instantie niet door zou gaan, vervolgens werd er gezegd 
dat de les misschien door iemand anders zou worden gegeven. Maar de leerlingen hadden 
vooral gehoord dat de les niet door ging en gingen dus niet. Ik snap dit wel. Ik ben ook 
jong geweest, ik zie het elke dag, leerlingen horen vooral wat ze willen horen en luisteren 
vaak maar half. Mooi toch? Dit hoort bij de leeftijd, grenzen opzoeken en aftasten wat kan 
wel en wat niet. Kom ik er mee weg of helaas niet? 
 
En dan komen we bijna bij het feit waarom bij mij de broek afzakte. De meiden kwamen er 
helaas niet mee weg, er werd een verklaring gevraagd waarom ze er niet waren. Ze 
hadden elk hun eigen verhaal, met hoofdpijn naar huis, naar de tandarts, je kent het wel. 
De standaard excuses. Nog steeds niets om mijn broek van te laten afzakken. Maar als 
leerlingen dit zeggen gaan wij, als school, dit natuurlijk even verifiëren en wat gebeurt er? 
Je snapt het wel, we komen nu bij mijn broek afzakkende moment: Van de drie ouders zijn 
er twee die zeggen dat dit verhaal klopt, ja echt, die smoes wordt gewoon bevestigd. Ja 
dan zakt mijn broek dus echt af! 
 
Geen probleem dat een kind de grenzen opzoekt, daar zijn ze puber voor. Maar aan ons 
de schone taak om deze grenzen te bewaken en als ze iets uitvreten ze daarvoor op de 
blaren te laten zitten. Maar hierin meegaan? Dat kan echt NIET! Waar zijn wij dan nog als 
school? Als mentor, als docent, als medewerker aan de balie, als conciërge, noem maar op. 
Hoe serieus worden wij nog genomen? En dan vinden we het raar dat ‘de jeugd van 
tegenwoordig’ zo mondig is? Als ouder keur je dus gewoon goed dat 
1. je kind spijbelt en  
2. je kind hier ook nog over liegt 
 
Met collega’s hebben we het de laatste tijd vaak over dat er iets veranderd is op school. 
Velen van ons hebben het gevoel dat de leerlingen echt heftiger zijn dan andere jaren. 
Heftig in de zin van; altijd een weerwoord, niets aannemen van volwassenen, grote mond, 
geen verantwoordelijkheid dragen, geen motivatie hebben en noem maar op. Ook 
speculeren we over hoe dit kan, waar dit vandaan komt? Is het de steeds harder 
wordende maatschappij? Zijn het naweeën van de corona? Of komt het door de steeds 
softer wordende opvoeding?  
 
Vanzelfsprekend praten we ook over hoe we dit weer om kunnen draaien. In klassen 
worden groepsactiviteiten gedaan om de sfeer te verbeteren, er worden gesprekken 
gevoerd, ook worden sancties gegeven. Maar we zien nog niet de verbetering waar we op 
hopen. Als ik dan zo’n verhaal hoor, dat ik net schets dan denk ik ook dat we het niet gaan 
redden op deze manier. Als volwassenen om een kind heen horen wij een voorbeeld te 
geven, een rolmodel te zijn, grenzen te stellen en deze te bewaken en ze klaar te stomen 
voor de volgende stap. Samen! Zolang wij dit niet samen doen, gaat er mijns inziens niets 
veranderen. Dus laten we samen weer deze grenzen bewaken en stellen. Docenten, ander 
personeel, ouders, alle volwassenen. 
 


