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Informatie 
 

 

 
 
Een fijne voorjaarsvakantie  
De voorjaarsvakantie gaat van start! Uw zoon/dochter is morgen, 18 februari, al vrij en kan 
heerlijk genieten van een welverdiende vakantie. Op maandag 28 februari verwelkomen wij 
uw kind(eren) weer graag! 
 
Versoepelingen coronamaatregelen 
Na de vakantie gaan ook de versoepelingen in die tijdens de persconferentie van 
afgelopen dinsdag door Ernst Kuipers zijn afgekondigd. Voor uw zoon/dochter houdt dit 
in dat hij zij na de vakantie geen mondkapje meer op school hoeft te dragen en ook de 1,5-
meterregel vervalt. Samen met de versoepelingen komt na de voorjaarsvakantie onderwijs 
online (OO) als standaard mogelijkheid te vervallen en de quarantainemogelijkheid is 
verlaagd naar 5 dagen (mits 24 uur klachtenvrij). Voor leerlingen en medewerkers met een 
kwetsbare gezondheid kunnen de versoepelingen tot zorgen leiden. Wij vragen iedereen 
dan ook om begrip te blijven tonen en rekening met elkaar te blijven houden. 
 

 

Agenda  
× start voorjaarsvakantie, alle leerlingen vrij     18 februari 
 
De jaarkalender van onze deelscholen kunt u bekijken in de Stad & Esch app en op onze 
schoolwiki. 
 

https://stadenesch.schoolwiki.nl/jaarkalenders


 

 
Update vanuit de mediatheek 
Met onze prachtige mediatheek gaan we binnenkort een nieuwe fase in. Met ingang van 14 
februari is Mirjam Vogel benoemd als mediathecaris. Daar zijn we heel blij mee, want met 
haar komst is het mogelijk om de openingstijden te gaan verruimen. Vanaf 28 februari zal 
de mediatheek elke dag geopend zijn van 8.30 tot 16.00 uur. 
 

stad & esch & wat hebben we beleefd 
 
Cultuurweek  
Afgelopen dagen stonden in het teken van de cultuurweek. Leerlingen uit verschillende 
leerjaren hebben diverse creatieve workshops gevolgd zoals zeefdrukken, 
camouflageschilderen en nepwonden maken. Hieronder een compilatie! 
 

 

 

Essentieel zijn/blijven de volgende uitgangspunten: 
 
× Leerlingen en medewerkers blijven thuis bij een positief testresultaat. Wij verzoeken 

ouders/verzorgers besmettingen van het coronavirus aan ons te blijven melden. 
× Leerlingen en medewerkers nemen bij de minste of geringste corona gerelateerde 

gezondheidsklachten een zelftest af. 
× Zelftesten blijven beschikbaar en wij vragen leerlingen en medewerkers deze 

(minimaal 2 keer per week) voorafgaand aan het naar schoolgaan preventief af te 
nemen. 

× Bij een besmetting binnen het gezin gaan we ervan uit dat wordt bepaald of 
thuisquarantaine aan de orde is. Dat kan via deze link. 
 

Alle informatie over de versoepelingen is te vinden in deze brief. 
 

https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/nl/jouw-situatie
https://stadenesch.nl/wp-content/uploads/2022/02/O2122345-Versoepelingen.pdf


Excursie Burgers’ Zoo | TL4 
Op maandag 14 februari zijn de biologie leerlingen uit 
TL4 (Meppel en Diever) op excursie naar Burger’s zoo 
Arnhem geweest. Fijn dat we weer op excursie konden! 
Leerlingen hebben tijdens het bezoek onder andere het 
voortplantingsgedrag van de mensapen bestudeerd. 
We hebben een leuke en leerzame dag gehad. 

Geslaagde sportdag klas 2 Diever  
In Diever werd deze week een sportdag 
gehouden voor leerlingen uit klas 2. Ze 
konden kiezen uit volleybal en badminton, 
waar ze tijdens de LO-lessen mee geoefend 
hadden. Een geslaagde dag, ondanks dat er 
natuurlijk wat leerlingen online waren. Het 
winnende volleybalteam was team LEG, 
bestaande uit Laura, Eva en Gijs uit klas 
DHA2A. Bij badminton ging Jurre Sikkema er 
met de eerste prijs vandoor. 

De tijd van je leven | Veel jongeren kampen met mentale problemen 
‘Jong zijn. Het zou de leukste tijd van je leven moeten zijn: studeren, experimenteren, op 
kamers. Nieuwe vrienden maken, het leven ontdekken. Oudere generaties kijken er weleens 
met weemoed op terug. Maar uit onderzoek blijkt dat wereldwijd 1 op de 7 jongeren kampt 
met ernstige mentale problemen. De coronapandemie heeft die problemen vergroot en nog 
zichtbaarder gemaakt.’ 

Klik hier om de uitzending van Zembla te bekijken. 

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/de-tijd-van-je-leven


 
 

 

 

 
 

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

14-02 
14-02 
16-02 
 
14-02 
 
16-02 
 
16-02 
17-02  

T4C T1A vervanging lessen Engels 
klassen 2 informatiebrief gezondheidsonderzoek GGD 
tl4 havo5 vwo6 examentraining Lyceo 
 
klassen 2 informatiebrief gezondheidsonderzoek GGD 
 
tl4 havo5 examentraining Lyceo 
 
tl4 examentraining Lyceo 
vierdaagse schoolweek 
 

 

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



