
 weekbericht voor ouder(s)/verzorger(s) 
 13|01|2023 
 
 reacties zijn welkom: 
 paperclipvoorouders@stadenesch.nl 
 
 

Informatie 
 

 
Een gezond en gelukkig 2023! 
Afgelopen dinsdag hebben wij onze leerlingen weer mogen 
verwelkomen op Stad & Esch. We hopen dat alle leerlingen er ook 
dit jaar weer tegenaan gaan en vooral veel plezier hebben op 
school. Namens Stad & Esch een gezond en gelukkig 2023! 
 

 
Techniek Tastbaar 2023 
 
Op vrijdag 20 januari organiseren we van 12.00 tot 20.00 uur Techniek 
Tastbaar op Stad & Esch Meppel. Een evenement waarbij technische 
bedrijven zich presenteren 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. 
 
De bedrijven zullen hun producten, diensten en carrièremogelijkheden 
laten zien. Leerlingen kunnen producten uit de techniek zien, voelen en 
uitproberen.  
 
Kortom, 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. 
 
Heeft u vragen over dit evenement? Mail dan naar petra@techniektastbaar.nl  
 
 
 

 
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. 
 
 

 
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
oudersdigitaal@stadenesch.nl
petra@techniektastbaar.nl


 
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  
 

 

 
Sportoriëntatie havo5 en vwo6 was een groot succes 
Op dinsdag 10 januari (havo5) en woensdag 11 januari (vwo6) heeft de sportoriëntatie van 
de examenklassen Lyceum plaatsgevonden. Aangezien we in de winterperiode zitten, 
stond dit dus geheel in het teken van wintersporten!  
  
's Ochtends met de bus in de richting van Leeuwarden om daar in de Elfstedenhal twee 
clinics te volgen. IJsstoksjitten (Friese curling), Langebaanschaatsen en IJshockey. Bij het 
IJsstoksjitten werd er erg fanatiek gestreden om maar zo dicht mogelijk bij 'die Daube' (de 
puck) te gooien. Veel stonden voor het eerst op de ijzers bij het langeschaatsen maar 
hebben de nodige meters gegleden bij langebaanschaatsen. En als kers op de taart 
hebben een aantal dus ook nog les gekregen in IJshockey van de enige echte Bob de 
Jong, wie kent hem niet!? Nou de leerlingen nu wel. 
  
Al met al een groot succes en volgend jaar weer! 
 
 

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


& verder…  
 

 

Tot volgende week! 

 
Oud-leerlinge genomineerd voor Vrouw in de 
Media Drenthe 
 
Oud-leerlinge Vera Vos uit De Wijk is afgestudeerd aan 
Academie Minerva en heeft al verschillende projecten 
gedaan in Drenthe. Ze is nu genomineerd voor Vrouw in 
de Media in de provincie Drenthe.  
 
U kunt nog tot 14 januari op haar stemmen via deze link. 
https://vidm.nl/vrouw-in-de-media-
awards/provinciaal?prov=Drenthe  
 
Vera Vos (23) is vooral bekend van haar project voor en door jongeren, Passie op het 
Platteland (PoP) geheten. Ze zette maatschappelijke-culturele projecten op in Drenthe en 
daarbij probeerde de vormgever (afgestudeerd aan de Minerva kunstacademie) uit De 
Wijk op een creatieve manier de sociale cohesie te versterken. Het initiatief van Vos werd 
in de media een schot in de roos. Voor RTV Drenthe maakte ze een serie van vier 
afleveringen van PoP, die op de regionale zender goed werden ontvangen.  
 
Aan het project ging een onderzoek vooraf. Samen met filmmaker Manon Hessels uit 
Oosteinde trok zij in een opvallende, gele oldtimerbus door de provincie en interviewde zij 
zo’n 50 jongeren over hun passie. „Het was echt superleuk en ik heb er ook veel 
vriendschappen aan overgehouden”, zegt Vos, die inmiddels een eigen bedrijf heeft onder 
de naam Vera Vos Vorm, waarmee zij „vorm en verf geeft aan. .. alles.” 
 
Dat zij genomineerd is voor de Vrouw in de Mediaprijs vindt Vos „hartstikke leuk”. „Ik was 
er wel een beetje verbaasd over. Ik werk niet voor de media, maar ik doe dit omdat ik het 
leuk vind. Zo kun je een rolmodel zijn voor plattelandsjongeren. Ik hoop anderen te 
inspireren.” Volgens de organisatie van de Media Award zijn vrouwen nog altijd 
ondervertegenwoordigd op radio, televisie, in kranten en in digitaal nieuws. „Meer 
vrouwen in de media”, zo stelt Vos, „is altijd mooi, maar het moet eigenlijk niet uitmaken 
of je man of vrouw bent. Ik heb altijd het gevoel gehad dat het gelijk was verdeeld. Je 
moet het ook niet forceren. Ik maak mij daar eigenlijk niet zo druk over. Het moet wel 
allemaal uit jezelf komen.” 
 

https://vidm.nl/vrouw-in-de-media-awards/provinciaal?prov=Drenthe



