weekbericht voor ouder(s)/verzorger(s)
19|07|2018
reacties zijn welkom:
paperclipvoorouders@stadenesch.nl

Jaarkalender
De jaarkalender op de schoolwiki is voor ná de zomervakantie nog niet gevuld. Direct na
de zomervakantie worden de laatste beslissingen hierover genomen. Voor de zomervakantie vullen we in ieder geval de eerst twee weken van het nieuwe schooljaar. Na de vakantie
worden de weken tot de Kerstvakantie dan zo snel mogelijk aangevuld.
Eerste schoolweek start op dinsdag 4 september
Op maandag 3 september start ons nieuwe schooljaar. Om goed voorbereid het jaar te
kunnen beginnen, komen die maandag alleen de medewerkers op school. We zetten dan
met elkaar nog even de laatste puntjes op de i. De eerste schoolweek start voor alle leerlingen op dinsdag 4 september. Volgende week ontvangt u hierover via een brief meer informatie. Die brief plaatsen we ook op de schoolwiki. Het lesrooster vindt u te zijner tijd op
de homepage van onze website: www.stadenesch.nl (rechts bovenaan de homepage vindt
u de link naar de roosters).

Agenda (ook te vinden op de schoolwiki)
Lyceum

20 juli
23 juli t/m 31 augustus
3 september
4 september
5 t/m 7 september

organisatiedag: leerlingen vrij
zomervakantie
organisatiedag: leerlingen vrij
eerste schooldag
schoolfotograaf

Beroepencollege

20 juli
23 juli t/m 31 augustus
3 september
4 september
5 t/m 7 september

organisatiedag: leerlingen vrij
zomervakantie
organisatiedag: leerlingen vrij
eerste schooldag
schoolfotograaf

Praktijkschool

20 juli
23 juli t/m 31 augustus
3 september
4 september
5 t/m 7 september

organisatiedag: leerlingen vrij
zomervakantie
organisatiedag: leerlingen vrij
eerste schooldag
schoolfotograaf

Diever

20 juli
23 juli t/m 31 augustus
3 september
4 september

organisatiedag: leerlingen vrij
zomervakantie
organisatiedag: leerlingen vrij
eerste schooldag

VSO Meppel

20 juli
23 juli t/m 31 augustus
3 september
4 september

organisatiedag: leerlingen vrij
zomervakantie
organisatiedag: leerlingen vrij
eerste schooldag: introductieactiviteiten
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Leermiddelen 2018-2019 worden door Stad & Esch besteld
Voor al onze leerlingen gaan wij voor volgend schooljaar de leermiddelen (boeken en digitaal lesmateriaal) bij Van Dijk Educatie bestellen. Op de website van Van Dijk staan de leermiddelen voor de leerlingen van Stad & Esch wel vermeld, maar dit is alleen ter informatie.
Van Dijk zorgt ervoor dat het pakket met boeken en/of de codes voor digitaal lesmateriaal
op tijd op het huisadres van de leerlingen wordt afgeleverd. Voor een aantal vakken worden
de digitale toegangscodes rechtstreeks aan de school geleverd. Boeken en/of digitaal lesmateriaal worden door Stad & Esch betaald en u hoeft zelf dus geen actie te ondernemen
om dit voor uw kind te bestellen. De overige schoolspullen moet u zelf betalen. U kunt deze
spullen bij Van Dijk aanschaffen (klikt u hier voor de website van Van Dijk), maar u kunt deze
spullen natuurlijk ook ergens anders kopen.

Verzonden naar ouders (ook te vinden op de schoolwiki)
Alle deelscholen

12-07

Bestellen leermiddelen schooljaar 2018-2019

Vertrekkende medewerkers
De volgende medewerkers verlaten onze school:
Susanne Alta
Alex Vermeulen
Ilse Faber
Roel Velema
Marten Otten
Alexis Keizer
Jennine Mol
Simon Vos
Janneke Poelman
Sissimaile Lolohea
Gerbert Duiven
Pauline de Munnik
Bertus Pastoor
Jan Wijngaarden
Jan-Willem Zantinge

Mirjam Verschuil
Marjan Rolden
Pieter Hoekstra
Piet Apperlo
Feike Wiersma
Betty Rijkmans
Jocelyne Assink
Joke van Duuren
Martine Jonker
Berend Klein
Freddy Veneman
Maarten Gal
Josseline Linssen
Mirjan van der Meer
Harold Bouwknegt

Chris Hoekstra
Inez Neppelenbroek
Jelke Kuiler
Mineke Kuijer
Frank Pieters
Gerjan Konings
Bert-Jan Schilthuis
Annette van den Berg

Duiken | tl3 en havo4
De leerlingen uit de derde klas theoretische leerweg en de vierde klas havo in
Diever hebben maandag een introductieduik gemaakt in het zwembad in
Vledder. De andere leerlingen hadden
een sportdag rondom en in het zwembad van Dwingeloo.
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Sporthal Diever
Vorderingen bouw sporthal Diever:

Mentoruitjes Diever
Vorige week vrijdag zijn leerlingen uit een aantal klassen in Appelscha geweest om te klimmen, de jongens uit klas T3a hadden een lasergame parcours in de gymzaal uitgezet en er
zat ook een klas te chillen op het terras in Diever.
De leerlingen uit klas 3HV hadden op school een heerlijk buffet klaargemaakt en met dit
mooie weer kon daar in de tuin lekker van gegeten worden.

Diploma-uitreiking VSO
Gisteravond was de diploma-uitreiking VSO Meppel. Er werden meer dan 100 mensen verwacht die allen getuige wilden zijn van het in ontvangst nemen van het behaalde diploma
door onze examenkandidaten. Al die mensen wilden wij uiteraard gastvrij onthalen. En daarvoor hebben wij enkele geweldige leerlingen op school die hebben laten zien waarom zij de
richting HBR volgen! Namens collega's VSO Meppel: Tim en Jenske jullie zijn beiden kanjers,
dank je wel!
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Sportdag atletiek | klas 2
We kunnen terugkijken op een succesvolle sportdag atletiek voor onze leerlingen uit de
tweede klassen. De leerlingen waren goed voorbereid met zonnebrand en water. Het schema hebben we iets ingekort om zo toch tot een leuke en sportieve dag te komen. Klas KT2a
is de winnaar geworden in de ochtendsessie en voor hen was het afwachten hoeveel punten
er behaald zouden worden in de middag. Helaas werd KT2A verslagen met een puntenverschil van 4 punten en dit door H2A! Gefeliciteerd! Tijdens de pauzerondes zijn de leerlingen
voorzien van drinken en vers gehaalde groentes en fruit. Wij kijken ondanks de warmte terug
op een succesvolle sportdag!

Eindactiviteit sportklas
Gisteren is de sportklas naar Go Challenge in Heino geweest. De leerlingen hebben daar
verschillende outdoor activiteiten gedaan. Klimmen, kanovaren, boogschieten, zwemmen
etc. (klik hier voor het filmpje). Het was een fantastische dag!

Afscheid klas V3a
Gisteren was het laatste mentoruitje met de leerlingen uit klas V3a. Na drie jaar vwo+ zijn
deze leerlingen klaar voor de bovenbouw. Om dit samen gezellig af te sluiten, zijn we met de
leerlingen een dagje naar Zandvoort aan Zee geweest. Na een dag zonnen, spelen, zwemmen en lekker eten, zijn we weer in de trein naar Meppel gestapt. Windgekust en zonverbrand kwam iedereen weer, wat later dan de planning, aan in Meppel. We hebben een super
fijne dag gehad!
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Schoolvakantie
Dit was de laatste paperclip voor ouders van dit schooljaar.
We hopen dat u de paperclips met veel plezier gelezen
heeft. Nu breekt voor veel mensen een paar weken vrije tijd
aan. U kunt de eerste paperclip voor ouders weer verwachten op donderdag 6 september.
Een heel fijne vakantie gewenst!
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