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 29|08|2019 
 
 reacties zijn welkom: 
 paperclipvoorouders@stadenesch.nl 
 
 
 
Schooljaar van start! 
Zo langzamerhand zijn we weer helemaal in bedrijf en met onze leerlingen weer binnen de 
school, is de levendigheid helemaal terug. De nieuwe brugklassers hebben hun introductie 
achter de rug of zijn er nog mee bezig, de schoolfotograaf is vanaf dinsdag aanwezig en de 
meeste lessen zijn alweer gestart.  
 
Voor de ouders van nieuwe leerlingen leggen we deze week uit via welke verschillende kana-
len Stad & Esch met ouders communiceert. 
 
Paperclip voor ouders 
De paperclip voor ouders is een wekelijkse nieuwsbrief voor alle ouders van onze leerlingen. 
We delen nieuws en activiteiten van onze school en leerlingen. De paperclip voor ouders 
wordt verstuurd via de Stad & Esch app en is ook te vinden op onze schoolwiki.  
 
Schoolwiki 
De schoolwiki is onze digitale schoolgids. Hier vindt u informatie over ons onderwijs, docu-
menten zoals formulieren en reglementen, de jaarkalender, brieven aan ouders en de paper-
clip voor ouders. 
 
Stad & Esch app 
Via de Stad & Esch app ontvangt u de paperclip voor ouders (als nieuwsbericht), brieven die 
aan u zijn gericht (als mededeling in de berichten inbox) en kunt u de jaarkalender bekijken. 
Ook kunt u via de app contact opnemen met de mentor, leerlingcoördinator en de balie. On-
der de acties zetten we afsprakenplanners uit voor bijvoorbeeld een ouderavond of formulie-
ren voor het doorgeven van keuzevakken en dergelijke. Onze app is sinds dit schooljaar ook 
beschikbaar voor leerlingen. 
 
Magister 
Magister wordt gebruikt voor de administratie van ons onderwijs. Hier vindt u verder het 
huiswerk, behaalde cijfers, verzuim en studiewijzers van uw kind. Ook kunt u het rooster in-
zien, maar daar gebruiken we voornamelijk WebUntis voor. Als u de Magister App gebruikt, is 
het belangrijk dat u deze regelmatig update. Ouders van nieuwe leerlingen hebben per post 
hun inloggegevens ontvangen. Als u geen brief hebt ontvangen, dan kunt u contact opne-
men met ons via oudersdigitaal@stadenesch.nl. 
 
WebUntis 
In WebUntis vindt u de actuele roosters. Ook leerlingen en medewerkers gebruiken WebUn-
tis voor het inzien van hun rooster. Ouders van nieuwe leerlingen ontvangen binnenkort een 
beschrijving hoe ze kunnen inloggen in WebUntis. 
 
Website en social media 
Verder zijn we online te vinden via onze website en op Facebook, Twitter, Instagram en 
Vimeo.  
 
 
Wijzigen contactgegevens 
Zijn uw contactgegevens gewijzigd? Via de Magister App kunt u zelf uw mailadres en mo-
biele telefoonnummer aanpassen. Andere wijzigingen kunt u doorgeven via oudersdigi-
taal@stadenesch.nl, dan worden ze verwerkt in onze administratie. 
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Levering leermiddelen (digitaal en boeken) 
We hebben begrepen dat de leverancier van onze leermiddelen nog niet alle leermiddelen 
voor dit schooljaar heeft geleverd. Om ervoor te zorgen dat onze leerlingen zo snel mogelijk 
hun leermiddelen ontvangen, hebben we met de leverancier afgesproken dat de resterende 
leermiddelen op Stad & Esch worden geleverd. We zullen de leermiddelen vervolgens per 
klas aan de leerlingen uitdelen. 
 
 
Jaarkalender 
Woensdag 18 september wordt onze jaarplanning voor het eerste half jaar (tot de kerstva-
kantie) definitief vastgesteld en uiterlijk maandag 23 september kunt u deze planning in de 
jaarkalender op de schoolwiki vinden. Hierbij willen wij u alvast de studiedagen voor onze 
medewerkers voor dit schooljaar doorgeven. Op deze dagen zijn onze leerlingen vrij.   
 
 dinsdag 17 september (leerlingen VSO vrij) 
 dinsdag 15 oktober* 
 donderdag 28 november* 
 maandag 6 januari (leerlingen Lyceum, Beroepencollege, Praktijkschool, Diever vrij) 
 maandag 24 februari* 
 woensdag 18 maart* 
 dinsdag 2 juni (leerlingen VSO vrij) 
 vrijdag 3 juli (leerlingen Lyceum, Beroepencollege, Praktijkschool, Diever vrij) 
 

* Op deze dagen zijn alle leerlingen vrij. 
 
 
 
Agenda (ook te vinden op de schoolwiki) 
 
Lyceum 5 september 

 
10 september 
 
11 september 
12 september 
 
 

havo, atheneum, vwo+/gymnasium: klas 2en 3: 
ouderavond 
Vwo 6: ouderavond ‘studeren in het hoger 
onderwijs’ 
havo atheneum klas 2: excursie Drents Archief 
reservedag schoolfotograaf (voor leerlingen 
die de schoolfotograaf gemist hebben) 

Beroepencollege 
 

9 t/m 11 september 
12 september 
 
13 september 

klas 1: introductiekamp (2 dagen) 
reservedag schoolfotograaf (voor leerlingen 
die de schoolfotograaf gemist hebben) 
klas 2: excursie Den Haag 
 

Praktijkschool 5 september 
11 t/m 13 september 
12 september 

klas 1 t/m 5: kennismakingsgesprekken 
klas 1: schoolreis 
reservedag schoolfotograaf (voor leerlingen 
die de schoolfotograaf gemist hebben) 
 

Diever 2 september 
13 september 

schoolfotograaf 
havo 4 en 5: Shakespeare 

VSO Meppel 
 

3 september 
5 september 
 

schoolfotograaf 
ouderavond 

 
ANWB Streetwise next level  
Deze week verzorgt de ANWB bij ons in Meppel een interactief en opvallend verkeerspro-
gramma voor de leerlingen in de eerste, tweede en derde klassen.     
  
Klas 1 | IK & het verkeer! 
De brugklasleerlingen krijgen een enerverende en leerzame verkeersworkshop van één les-
uur. Onderwerpen van de verkeersworkshop zijn boetes voor verkeersovertredingen, aantal-
len verkeersongelukken en het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets.  
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Klas 2 | Verkeersbus 
De Verkeersbus is een spannend verkeerstraject voor onze leerlingen uit de tweede klas, be-
staande uit vijf verschillende workshops. De dode hoek en een uitdagende kennisquiz over 
de verkeersregels maakt deel uit van de les. Bij een mobiliteitsgame vertegenwoordigen de 
leerlingen een voertuig en gaan ze naar een festival toe waarbij inzicht ontstaat in verkeers-
gedrag. Tijdens de workshop ‘Kandatkandatniet’ worden filmpjes getoond en is er ruimte om 
te stemmen en met elkaar te discussiëren en 
te overleggen. Ook mag er worden gereden 
in een virtuele wereld op een scootersimula-
tor. Daarbij ervaren de leerlingen hoe het is 
om met én zonder licht aan het verkeer deel 
te nemen 
 
Klas 3 | Virtual Reality! 
De leerlingen uit de derde klas doen mee met 
de interactieve workshop ‘Virtual Reality!’. 
Met behulp van een laptop, VR-bril en con-
troller gaan ze in vijf verschillende scenario’s 
deelnemen aan het verkeer. Verkeerssituaties 
worden ervaren vanuit het perspectief van 
een fietser, automobilist, scooterrijder, 
vrachtwagenchauffeur en buschauffeur. Door 
de situaties die ze onderweg tegenkomen, 
reflecteren de leerlingen op hun eigen ge-
drag in het verkeer. Hebben de keuzes die zij 
maken gevolgen voor medeweggebruikers? 
Het gebruik van fietsverlichting, in groepen 
fietsen, roekeloos rijden en de dode hoek zijn 
ook onderwerpen die aan bod komen.  
 
 
Brugklaskamp Diever 
Onze leerlingen uit de brugklas in Diever gingen woensdag op weg naar Giethoorn voor het 
brugklaskamp. Ze hebben geluk met het mooie weer! We hopen dat onze leerlingen een fijn 
kamp hebben. 
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Dit bericht is ingestuurd door leerling Joey van den Berg, en gericht aan alle leerlingen van Stad & 
Esch! 
 
DJ gezocht! 
Is jouw hobby DJ en wil je een keer voor publiek staan, dan is dit je kans! Wij zijn op zoek 
naar 1 of 2 DJ’s die 11 oktober kunnen draaien op een techniekevent bij ons op school. Het 
is wel noodzakelijk dat je zelf een DJ-apparaat mee neemt, licht en geluid zorgen wij voor. 
Het maakt niet uit in welke klas je zit. Als jij hier interesse in hebt, neem dan contact op 
met ons via de Instagrampagina theaterzaal_stadenesch. En dan krijg jij zo snel mogelijk 
reactie terug.  
 
 
 
 
Verzonden naar ouders (ook te vinden op de schoolwiki) 

 
Alle deelscholen 22-08 

26-08 
 

toestemming gebruik gegevens en beeldmateriaal 
overzicht schoolkosten 2019-2020 

 
 
In de media  
 

 
 
Odile Meijer (A2a) heeft de talentenjacht op de laatste Donderdag Meppeldag gewonnen! 
Ook andere leerlingen deden mee. Het volledige artikel leest u hier. 
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(Bericht van 22 juli 2019) 
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(Bericht van 12 juli 2019) 
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