weekbericht voor ouder(s)/verzorger(s)
24|05|2018
reacties zijn welkom:
paperclipvoorouders@stadenesch.nl

NOS examenspreekuur vanuit Stad & Esch
aardrijkskunde havo en vwo
NOS Kort (de nieuwstak voor jongeren) organiseert gedurende de examenperiode spreekuren
waarin leerlingen per vak de laatste vragen voor
het examen kunnen stellen. Afgelopen maandag
21 mei hebben onze docenten Bert Bouwers en
David Pijpaert live de vragen beantwoord die
binnenkwamen op het Instagram account van
NOS Kort. Bent u nieuwsgierig of wilt u uw kennis
van aardrijkskunde opfrissen? Als u hier klikt,
kunt u de uitzending bekijken.
Bert Bouwers

David Pijpaert

Agenda (ook te vinden op de schoolwiki)
Lyceum

29 mei
30 mei
31 mei
31 mei
31 mei
1 juni
4 juni
5 t/m 8 juni
6 juni

T2a, T2b: excursie Münster
H2a, H2b, H2c, A2b: excursie Münster
VG2a, VG2b, A2a: excursie Münster
H1a, VG1a, VG1b, T1a: excursie Archeon
Gymnasium klas 2: excursie Xanten
H1b, H1c, A1a, A1b: excursie Archeon
Gymnasiumavond
TL klas 3: meerdaagse schoolreis
havo 4: excursie Binnenhof Den Haag

Beroepencollege

28 mei
29 mei
31 mei
4 juni
5 t/m 8 juni

HBR klas B3d: restaurant draaien
KT2c, BK2a, BK2b: excursie Münster
KT2a, KT2b: excursie Münster
HBR klas K3e: restaurant draaien
klas 3: meerdaagse schoolreis

Praktijkschool

1 juni

klas 1 t/m 3: sportdag Pro Drenthe

Diever
VSO Meppel
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Survivallen | tweede klas
In het kader van de lessen thematisch werken (TWK) met het
thema ‘De uitdaging’ hebben onze tweedejaars leerlingen
vmbo basis en kader de survivalbaan in Staphorst bezocht.
Dit was een groot succes!

Buitenschoolse les bij Remeha | derde klas PIE
Afgelopen donderdag 17 mei zijn onze leerlingen uit de derde klas PIE (Produceren, Installeren en Energie) naar Apeldoorn afgereisd om een buitenschoolse les bij Remeha te volgen.
Remeha is één van de meest toonaangevende producenten en marktleiders op het gebied
van warmte- en warmwaterketels.
Ronny Bloemen, instructeur van Remeha, verzorgde een geheel op onze leerlingen aangepaste introductie van de nieuwste producten van Remeha. Hierin kwam de actuele uitspraak
'We gaan van het gas af' ook meerdere malen aan de orde. Gedurende de ochtend kwamen
we er wel achter dat deze uitspraak makkelijker is gedaan, dan dat deze gerealiseerd kan
worden.
We mochten verschillende verwarmingsketels bekijken, van de kleine toestellen geschikt
voor een woning, tot aan de grote 600 kw verwarmingsketel, die o.a. geschikt is voor blokverwarming of in de utiliteit. Aan de hand van een schaalmodel hebben we het principe van
de werking van de Sterling-motor kunnen zien. Het voordeel van deze Sterling-motor is, dat
bij toepassing in een verwarmingsketel er elektrische energie vrijkomt waardoor het uiteindelijke energieverbruik zeer laag is. Na de lunch kregen we een rondleiding door de assemblagehal, waar gemiddeld per dag 1500 ketels de deur uit gaan.
Als klap op de vuurpijl mochten onze leerlingen in tweetallen een stukje onderhoud uitvoeren aan een cv-ketel. Ze moesten een brander uit de ketel halen, door eerst allerlei onderdelen te verwijderen. Daarna moesten ze een ‘nieuwe’ brander plaatsen en de cv-ketel weer in
elkaar zetten.
We kijken terug op een zeer geslaagde dag!
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Verzonden naar ouders (ook te vinden op de schoolwiki)
Lyceum

22-05

gymnasium klassen 1 t/m 6 gymnasiumavond 4 juni

Beroepencollege

17-05
17-05
17-05

klas 3 basis/kader schoolreis Bennekom 5 t/m 8 juni
klas 3 basis/kader schoolreis Ardennen 5 t/m 8 juni
klas 3 basis/kader schoolreis Berlijn 5 t/m 8 juni

Praktijkschool

22-05

alle leerlingen Citotoetsen 28, 29 en 30 mei en 4 juni

Onze collega Gerwin Jutstra in finale Drèents Liedtiesfestival
Deze week hebben we onze collega Gerwin Jutstra van de afdeling financiën beter leren
kennen en we vinden het leuk om dat ook met u te delen. Gerwin Jutstra werkt bij de afdeling financiën en blijkt naast administratie ook een passie voor muziek te hebben. Hij heeft
een zelfgeschreven lied naar het Drèents Liedtiesfestival ingezonden, dat dit jaar voor de
zevende keer wordt gehouden. Afgelopen Hemelvaartsdag is tijdens een live radio uitzending van RTV Drenthe bekend gemaakt dat zijn lied ‘Ummekeer’ in de finale staat! Zangeres
en goede vriendin Bertine Snippe uit Hardenberg zal het lied vertolken. Zij hoopt hiermee
hoge ogen te gooien.
‘Ummekeer’ is een prachtig klein autobiografisch liedje. Het gaat over hoe je als partners
door moeilijkheden, ziekte en strijd elkaar vast kunt blijven houden door middel van volledige acceptatie. ‘Blief zo aj bint, want dan bin ie t mooist’ Dit is de essentie van het liedje en
waar het uiteindelijk in de liefde om draait.
De finale wordt zaterdag 2 juni om 19.30 uur live uitgezonden door RTV Drenthe. Naast een
beoordeling door de vakjury worden ook de stemmen van het publiek meegewogen in het
eindoordeel. Wilt u stemmen voor het liedje van Gerwin? Dat kan, via sms-code DLF 2.

onze collega Gerwin Jutstra met zangeres Bertine Snippe
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