
 weekbericht voor ouder(s)/verzorger(s) 
 30|09|2022 
 
 reacties zijn welkom: 
 paperclipvoorouders@stadenesch.nl 
 
 

Informatie 
 

 
Open dagen voor groep 8  
De open dagen voor groep 8-leerlingen en hun 
ouders/verzorgers komen er weer aan. Op 
vrijdag 7 oktober staat Stad & Esch Meppel op 
z’n kop en op vrijdag 28 oktober is Diever aan 
de beurt! 
 
We kijken ernaar uit om deze leerlingen en hun 
ouders/verzorgers, na twee coronajaren, 
eindelijk weer fysiek te mogen verwelkomen. 
 
Voor uw zoon/dochter betekent dit dat hij/zij 
op deze dag les heeft tot en met uiterlijk het 
5de lesuur. Dit vanwege de voorbereidingen die 
getroffen moeten worden door onze 
medewerkers. 
 
Meer weten over de open dagen? Klik dan hier. 
 

 
 
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. 
 

Vertrouwenspersonen 
Wanneer uw zoon/dochter te maken krijgt met grensoverschrijdend of ongewenst gedrag 
op school dan is dit heel naar. Bij grensoverschrijdend gedrag gaat iemand over de grenzen 
van een ander. Bijvoorbeeld intimidatie, overmatige controle uitoefenen, pesten, seksuele 
intimidatie of seksueel misbruik. De ander, de omgeving, maar ook die persoon zelf kan 
daar grote fysieke, mentale en emotionele schade door oplopen. 
 
Op Stad & Esch hebben we vertrouwenspersonen waar leerlingen naartoe kunnen als zij 
hiermee te maken krijgen. Onze vertrouwenspersonen luisteren naar hun verhaal en gaan 

 

Agenda 
De jaarkalender van onze deelscholen kunt u bekijken op onze schoolwiki. 
 
× open dag Meppel, alle leerlingen les tot en met het 5de lesuur  7 oktober  
 
 

 
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://stadenesch.schoolwiki.nl/jaarkalenders
https://stadenesch.nl/open-dag-1
https://stadenesch.schoolwiki.nl/uitgaande-post


samen met hen kijken naar een oplossing. Het is heel belangrijk dat zij niet blijven 
rondlopen met hun gevoelens en problemen, maar dat ze deze delen met iemand die ze 
kunnen vertrouwen. Ook u als ouder/verzorger kan hierin een belangrijke rol spelen. 
 
Op Stad & Esch zijn er vier vertrouwenspersonen: 
 
× Kylie Mosterd (kmosterd@stadenesch.nl)      
× Tim van der Molen (tvandermolen@stadenesch.nl)                                          
× Anja Lindner (alindner@stadenesch.nl)     
× Susanne Boer (sboer2@stadenesch.nl) 

Uw zoon/dochter mag altijd contact met een van hen opnemen. Mocht u als 
ouder/verzorger vragen hebben dan kunt u deze uiteraard ook stellen via een van de 
vertrouwenspersonen of door te mailen naar het algemene mailadres: 
vertrouwenspersonen@stadenesch.nl. 
 

 

& wat hebben we beleefd 
 
Sportoriëntatie Diever valt letterlijk in het water 
Leerlingen van de (voor)examenklassen beleefden een natte sportoriëntatie. De 
sportoriëntatie stond al in het teken van watersport waar leerlingen konden kiezen uit 
waterskiën en suppen, maar de leerlingen werden ook nog nat door de regen. De 
organisatie van Ermerstrand dacht mee en maakte een hottub en leerlingen gingen met 
een wetsuit het water in. Met positieve begeleiding en leerlingen was het uiteindelijk toch 
nog een geslaagde dag! 
 

 

 
Onderwijsbeurs Noord in Zwolle | voor ouders/verzorgers (voor)examenleerlingen 
Op vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober vindt de Onderwijsbeurs Noordoost plaats in de 
IJsselhallen in Zwolle. Voorlichters zijn aanwezig om leerlingen en hun ouders/verzorgers 
te informeren over mbo-, hbo- en wo-opleidingen. Ook is het mogelijk om 
studiekeuzeadviesgesprekken te voeren of informatie te ontvangen over studeren of over 
een tussenjaar in het buitenland. Ideaal voor onze (voor)examenleerlingen om een start te 
maken met hun studiekeuzeproces of dit proces verder vorm te geven. Bij vragen kunnen 
zij terecht bij hun decaan. 
 
Ga voor meer informatie en/of een gratis ticket naar: www.onderwijsbeurs.nl.  
 
 



Lesgeven aan elkaar in de les 
lichamelijke opvoeding 
De leerlingen van de PLG 
dienstverlening geven bij lichamelijke 
opvoeding per tweetal les aan hun 
eigen klas. Iedere week is een ander 
tweetal aan de beurt.  
 
Docent Dennis van Os merkt op dat dit 
ten goede komt van het 
klassenmanagement en er een 
verbeterede verbinding met de klas 
ontstaat. Hij ontving afgelopen week 
de volgende feedback: 'Meneer ik wist 
niet dat lesgeven zo lastig is, ze praten 
veel door mij heen'! 
 
 
 
 
 

 

In de media   

 



 

 

 

& verder… 
 
Volg het Hart van Ezinge op Instagram 
Wilt u op de hoogte zijn van de nieuwste concerten en voorstellingen van 
het Hart van Ezinge? Weten wanneer het Cultuurfestival, H'Art Festival of 
Open Podium is? Zien wat voor toffe kunstwerken onze leerlingen maken 
en op de hoogte blijven van talentvolle leerlingen en alumni? Volg dan 
@hartvanezinge op Instagram! 
 

 
Tot volgende week! 




