weekbericht voor ouder(s)/verzorger(s)
20|09|2018
reacties zijn welkom:
paperclipvoorouders@stadenesch.nl

Toegang tot de roosters in Webuntis
In verband met de nieuwe wet op de privacy (AVG) zijn de roosters in Webuntis vanaf begin
dit schooljaar beveiligd en voor uw kind alleen toegankelijk met zijn/haar account en
wachtwoord van Stad & Esch. Dit geldt ook voor de app versie op de mobiele telefoon. We
werken aan een oplossing zodat de roosters in Webuntis op korte termijn ook weer beschikbaar zijn voor ouders.

Agenda (ook te vinden op de schoolwiki)
Lyceum

24 t/m 28 september
24 september
25 september
25 september
26 september
2 oktober

havo, atheneum en vwo+/gymnasium: klas 1:
kennismakingsgesprekken met mentoren
tl klas 1 t/m 4: individuele gesprekken
tl klas 3 en 4: informatieavond
tl klas 1 en 2: informatieavond
T4bi1: excursie Dickninge
T4bi3: excursie Dickninge
havo en vwo klas 4: CKV dag

24 september
24 september
27 september
1 oktober

K4c: excursie Dickninge
klas 3 en 4 techniek: informatieavond
B4c: excursie Dickninge
dienstverlening klas 4: informatieavond

Diever

27 september
1 en 2 oktober
2 oktober

vmbo 4 en havo 4: veldwerk
3HV en 2BKT: maatschappelijke groepsstage
tl 4 en havo 4: excursie Den Haag

VSO Meppel

25 september
2 oktober
4 oktober

organisatiedag: alle leerlingen vrij
oudergesprekken
oudergesprekken

Beroepencollege

24 t/m 28 september

Praktijkschool

Een Stad & Esch sportshirt bestellen?
Alle ouders hebben gisteren een brief gekregen over de tweede bestelronde van het Stad & Esch sportshirt. De brief riep vragen op. Daarom
nu deze toevoeging:
Voor ouderejaarsleerlingen is het niet verplicht nu een sportshirt te bestellen - zij hebben dat shirt immers in de eerste klas al besteld (al hoewel het wel de vraag is of het shirt het hele schoolleven van een kind
dat midden in de groei zit, meemaakt). Als uw kind dus in een hoger
leerjaar zit, kúnt u het shirt bestellen - het móet niet.
Voor vragen over levering, betaling of maatvoering verwijzen we u naar de leverancier:
info@edrsalesensupport.nl. U kunt nog bestellen tot en met vrijdag 5 oktober.

Deze paperclip wordt ook gepubliceerd op onze schoolwiki: https://schoolwiki.stadenesch.nl/paperclips/

Webinar ‘Studiefinanciering: hoe werkt het?’ | leerlingen en ouders havo 5 en vwo 6
Doet uw zoon/dochter dit jaar eindexamen havo of vwo? Dan is dit een spannend jaar, waarin ook vooruitgekeken wordt naar het jaar erna. Het jaar waarin uw kind waarschijnlijk gaat
studeren aan een hogeschool of universiteit! Er komt dan veel op u af. Een opleiding kiezen,
wel of niet op kamers? En hoe gaat u de studie bekostigen? Hoe zit het tegenwoordig eigenlijk met studiefinanciering? Is het allemaal ‘leenstelsel’ geworden? Krijgt uw kind nog een bijdrage van de overheid of moet u de studie zelf betalen?
Webinar | donderdag 4 oktober
Het is verstandig om op tijd te kijken naar de financiële gevolgen van studeren. Daarom organiseert de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) op donderdag 4 oktober het webinar ‘Studiefinanciering: hoe werkt het?’ Dit is een interactieve voorlichting die u thuis achter de
computer kunt volgen. In het webinar krijgt u alle informatie over de studiefinanciering van
uw kind. Ook kunt u tijdens de uitzending vragen stellen aan medewerkers van DUO. Het
webinar begint om 19.30 uur en duurt ongeveer 3 kwartier.
Aanmelden
Uw aanmelding regelt u online. Klikt u hier en schrijf u in met uw e-mailadres. U hoeft verder
niets op uw computer te installeren.

Verzonden naar ouders (ook te vinden op de schoolwiki)
Lyceum

19-09
14-09
13-09

Beroepencollege

19-09
14-09

13-09

tl4 voorlichting vervolgopleiding mbo 17 oktober
sportshirts bestellen t/m 5 oktober
VG1a en VG1b keuzewerktijd en klassieke vorming met
antwoordformulier
VG1a en VG1b lesuitval 20 september
tl4 informatieavond 24 september
tl3 informatieavond 24 september
tl2 informatieavond 25 september
tl1 informatieavond 25 september
klas 4 basis kader voorlichting vervolgopleiding mbo
17 oktober
sportshirts bestellen t/m 5 oktober
klas 4 basis kader techniek (PIE, BWI) ouderavond 24
september
klas 3 basis kader techniek (PIE, BWI) ouderavond 24
september
klas 3 basis kader techniek (MOBT) ouderavond 24
september
klas 3 basis kader techniek (MOBT) ouderavond 24
september
KT1a, KT1b informatie en overzicht coaches

Diever

19 -09

tl4 voorlichting vervolgopleiding mbo 17 oktober
sportshirts bestellen t/m 5 oktober

Praktijkschool

19-09

sportshirts bestellen t/m 5 oktober

VSO

19-09

sportshirts bestellen t/m 5 oktober

Deze paperclip wordt ook gepubliceerd op onze schoolwiki: https://schoolwiki.stadenesch.nl/paperclips/

Introductiekamp Balkbrug | klas 1
Van maandag op dinsdag en van dinsdag op woensdag zijn de leerlingen uit de eerste klassen van vmbo-lkb, bk en kt op introductiekamp geweest naar Balkbrug. We hebben een paar
schitterende dagen beleefd en elkaar leren kennen tijdens sport en spel, disco en een hele
enge spooktocht!

Theatervoorstelling ‘Affaire Vermaning’ | tl3, havo3, havo4
Op donderdag 6 en vrijdag 7 september zijn onze leerlingen uit de derde klas theoretisch
leerweg en derde en vierde klas havo uit Diever naar de theatervoorstelling 'Affaire Vermaning' op een akker bij een boerenbedrijf in Hoogersmilde geweest. De affaire is een boeiende
zaak rondom amateur archeoloog Tjerk Vermaning over het al dan niet vervalsen van artefacten. In de stromende regen keken we naar een bijzondere monoloog over de kijk van
Vermaning op de rechtszaak over de artefacten uit het Midden-Paleolithicum. Met humor en
veel vaart werd een drama voor het voetlicht gebracht
waarin hoofdloze boeren, rondwandelende vergootglazen
en een ballet intermezzo uitgevoerd door vier tractoren de
mening van Vermaning kleurden. Voor iedereen zeker een
aanrader om te gaan kijken naar dit soms absurdistisch
uitgewerkte stukje Drentse geschiedenis. Zelfs als de regen met bakken uit de lucht komt kan
schap PeerGroup boeien (nog tot 30 september te zien).

Deze paperclip wordt ook gepubliceerd op onze schoolwiki: https://schoolwiki.stadenesch.nl/paperclips/

Bezoek Shakespearetheater ‘King Lear’ | havo5
Afgelopen vrijdag zijn de leerlingen uit de vijfde klas havo in
Diever en een aantal docenten naar de voorstelling ‘King Lear’ in
het Shakespearetheater Diever geweest. Zoals elk jaar heeft het
toneelgezelschap in het bijzondere openluchttheater weer een
modern bewerkt stuk van Shakespeare opgevoerd. Dit maal
hield de bewerking in dat het verhaal plaatsvond in een circusachtige omgeving en alle spelers bijpassende kostuums droegen.
Het verhaal is wat betreft tekst volkomen gemoderniseerd en
ondanks dat het om een tragedie ging, was er zeer veel humor in
verwerkt zonder dat het verhaal verloren ging. Met een bijtend
cynisme werd elk stervend personage het verhaal uitgeleid met
een ironische circusparade. De leerlingen waren het er over eens
dat ‘King Lear’ meesterlijk werd neergezet.

Schoolmaatschappelijk werk Diever
Elke donderdagochtend is Lammert van der Wal, schoolmaatschappelijk werker, op school
aanwezig. Het schoolmaatschappelijk werk biedt professionele hulp aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar en hun ouders bij het omgaan met of het oplossen van verschillende
problemen. Het inschakelen van de schoolmaatschappelijk werker gebeurt altijd in overleg.
Vaak zal het initiatief uitgaan van de school, maar ook ouders kunnen, als ze dat nodig vinden, rechtstreeks contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u toenadering zoekt tot het schoolmaatschappelijk werk.
Veel voorkomende thema’s zijn weerbaarheid, het omgaan met boze buien, omgaan met
echtscheiding en onzekerheid.
De insteek van het schoolmaatschappelijk werk is een laagdrempelige en vertrouwde omgeving te bieden waar er gewerkt wordt aan het zelfstandig oplossen.
Aanwezigheid: elke week op de donderdagochtend. U kunt binnenlopen, bellen of mailen:
Lammert van der Wal (t 06 . 26681465, e l.vd.wal@welzijnmw.nl). Tijdens schoolvakanties en
buiten schooltijden is er altijd iemand van het Schoolmaatschappelijk werk bereikbaar via:
Welzijn Mensen Werk: (t 085 . 273 14 44).

Deze paperclip wordt ook gepubliceerd op onze schoolwiki: https://schoolwiki.stadenesch.nl/paperclips/

Nationale sportweek | gratis kennismakingslessen sport
Van 15 tot 29 september is de Nationale sportweek, gratis kennismakingslessen voor oud en
jong bij sportverenigingen in de gemeente Westerveld. Klikt u hier voor meer informatie
(aanmelding en overzicht met de verschillende kennismakingslessen).

Samen trappen we Duchenne de wereld uit
Jannes Jonker, conciërge in Diever, fietst deze week mee met de
meest uitdagende mountainbiketocht van Europa (700 kilometer,
7 dagen, 4 landen, 1 doel) om geld in te zamelen voor kinderen
met de ongeneselijke spierziekte Duchenne.

Deze paperclip wordt ook gepubliceerd op onze schoolwiki: https://schoolwiki.stadenesch.nl/paperclips/

