weekbericht voor ouder(s)/verzorger(s)
05|07|2018
reacties zijn welkom:
paperclipvoorouders@stadenesch.nl

Examenresultaten
Vorige week vrijdag was de uitslag van het tweede
tijdvak bekend. Alle examens zijn nu echt klaar.
Wij zijn supertrots op onze leerlingen!
Slagingspercentages 2017-2018
Lyceum
vwo
havo
theoretische leerweg
Beroepencollege
basis
kader
Diever
havo
theoretische leerweg
VSO
vmbo basis
vmbo kader
theoretische leerweg

93%
76%
88%
100%
98%
68%
85%
100%
100%
82%

Zomerondernemer
Onze leerlingen krijgen de mogelijkheid aangeboden om deze
zomer hun eigen onderneming te starten. Is uw zoon/dochter
tussen de 15 en 22 jaar en heeft hij/zij een idee om een eigen
bedrijf te starten of is hij/zij nog op zoek naar vakantiewerk?
Dan is het project ZomerOndernemer iets voor hem/haar! Tijdens het project ZomerOndernemer start hij/zij in een periode van zes weken onder professionele begeleiding zijn/haar eigen bedrijf. Klikt u hier voor de flyer en hieronder voor meer
informatie:
 Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=XZprNIfIN4Q
 Facebook: https://www.facebook.com/zomerondernemermeppeleo/?ref=bookmarks
 Instagram: zomerondernemermeppeleo
 Aanmelden: http://www.zomerondernemer.nl/

Agenda (ook te vinden op de schoolwiki)
Lyceum

9 juli
11 juli
12 juli
12 juli
13 juli
13 juli
16 juli
17 juli
18 juli

tl: diploma uitreiking
havo: diploma uitreiking
vwo: diploma uitreiking
havo 4 en vwo 5: watersportdag en sportoriëntatie
havo 4 en vwo 5: hike
havo 4: outdoor sportdag
klas 1: outdoor sportdag
klas 2: outdoor sportdag
gymnasium klas 1 t/m 3: gymnasiumdag

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

19 juli
20 juli

boeken inleveren en rapport ophalen
organisatiedag (leerlingen vrij)

Beroepencollege

9 juli
16 juli
17 juli
19 juli
20 juli

vmbo techniek: diploma uitreiking
klas 1: outdoor sportdag
klas 2: outdoor sportdag
boeken inleveren en rapport ophalen
organisatiedag (leerlingen vrij)

Praktijkschool

12 juli
19 juli
20 juli

diploma uitreiking
rapport ophalen
organisatiedag (leerlingen vrij)

Diever

12 juli
16 juli
16 juli
17 juli
18 juli
20 juli

organisatiedag: leerlingen vrij
klas 1 en 2 en havo 3: sportdag atletiek
tl3 en havo 4: sportoriëntatie duiken
boeken inleveren en rapport ophalen
kennismaken
organisatiedag (leerlingen vrij)

VSO Meppel

9 juli
18 juli
20 juli

individuele ouderavond
diploma-uitreiking
organisatiedag (leerlingen vrij)

Diploma-uitreiking vmbo Diever
Toen de mooie roze Limo, een verrassing van een aantal ouders voor hun zoon/dochter, was gearriveerd, kon het feest
beginnen! De mentoren hadden veel tijd aan hun toespraken
besteed en alle leerlingen werden heel persoonlijk toegesproken. Het was een fantastische avond! Alle vmbo leerlingen die
geslaagd zijn, wensen wij veel gezondheid, geluk en plezier bij
wat ze vanaf nu gaan doen!
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Werken in de brandende zon
Eergisteren was het tijdens het vak Groen afzien voor de leerlingen van de Praktijkschool. In
de brandende zon hadden ze les, dit keer niet van de docent, maar van Mike en Jesse, leerlingen uit een andere klas. Mike werkt bij een stratenmaker en gaf les in straten. Jesse heeft
zijn tractorrijbewijs en heeft leerlingen de fijne kneepjes van het tractorrijden en frezen aangeleerd. Een mooie samenwerking!

Lessen LO in het zwembad
Vanwege het goede weer en het feit dat er groot onderhoud gepleegd wordt aan de sportvelden, is de vakgroep lichamelijk opvoeding deze week met hun leerlingen neergestreken in
Bad Hesselingen. Niet alleen tot groot plezier van de docenten maar vooral ook van de leerlingen, die met veel enthousiasme genieten van alle mogelijkheden die het zwembad te bieden heeft. Vol overgave wordt
er door een aantal leerlingen midgetgolf gespeeld, anderen
spelen een partijtje voetbal, de ene maakt nog mooiere salto’s
dan de andere op het springkussen en natuurlijk wordt er
door velen gebruik gemaakt van het buitenbad. Een schot in
de roos zullen we maar zeggen. Hopelijk zorgt het niet tot te
veel laatkomers tijdens de andere lessen, want het liefst blijven de meeste leerlingen de hele dag rond het bad hangen.

Excursie Chinese keuken | leerlingen Chinees
Vorige week woensdag was er voor de leerlingen van het vak Chinees een excursie naar het
restaurant Eten & Fusion in Meppel. Het was een bijzondere ervaring voor iedereen. De leerlingen kregen eerst een rondleiding van de eigenaresse, mevrouw Chen. Daarna kregen zij
diverse demonstraties van de eigenaar & kok, de heer Ji. Alle leerlingen en ouders probeerden samen met de kok om nasi, gebakken bananen, loempia's, en andere gerechten te maken, bakken of wokken. Het was spannend, maar ook heel leuk. Iedereen weet nu veel meer
van de Chinese keuken en gaat zeker vaker van het echte Chinese eten genieten. Wat een
gezellige en succesvolle dag!
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Schoolreis TL3 | Rotterdam en Zeeland
De schoolreis van de leerlingen uit de derde klas theoretische leerweg naar Rotterdam en
Zeeland (alweer een tijdje geleden) was een geslaagde reis met veel nieuwe indrukken voor
onze leerlingen. Na een wandel-quiz-route langs de Rotterdamse haven en het beklimmen
van de Euromast gingen de leerlingen een nachtje slapen in de beroemde kubuswoningen
van architect Piet Blom in Rotterdam. De tweede en derde nacht verbleven wij in tenten op
een camping bij de Brouwersdam in Zeeland. Hier stonden strandactiviteiten (zoals boogschieten, power-kiten, suppen en frisbee), zwemmen, zelf koken en natuurlijk veel gezelligheid op het programma. Het was voor de begeleiding ontzettend mooi om te zien hoe goed
de leerlingen aan de slag gingen om voor hun tentgroepje een lekkere maaltijd van soms
zelfs meerdere gangen te koken. Het weer was goed tot aan het inpakken van de tenten in
de regen. Maar ook dat hebben onze leerlingen goed voor elkaar gekregen. Wij kijken terug
op veel mooie en interessante herinneringen met deze groep!

Groepsfoto voor het stadhuis van Rotterdam

Ons verblijf in Rotterdam:
de kubuswoningen van architect Blom

Suppen bij de Brouwersdam:
goede samenwerking was vereist om vooruit te komen

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

Beroepencollege
Diever
VSO Meppel

03-07
02-07
29-06
29-06
02-07
29-06
03-07
03-07
02-07
29-06

tl1 en 2, lyceum klas 1, 2 en 3 hoofdluis
tl4 diploma-uitreiking 9 juli
vwo6 diploma-uitreiking 12 juli
havo5 diploma-uitreiking 11 juli
vmbo4 techniek diploma-uitreiking 10 juli
vmbo4 dienstverlening (Z&W, HBR, E&O) diploma-uitreiking 3 juli
klas 1 en 2 mentoruitje Appelscha 13 juli
klas 1 bezoek escaperoom 10 of 11 juli
tl3 en havo4 introductieduik 16 juli
klas 1 en hoger sportshirts
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