weekbericht voor ouder(s)/verzorger(s)
06|09|2018
reacties zijn welkom:
paperclipvoorouders@stadenesch.nl

Weer van start
Zo langzamerhand zijn we weer helemaal in bedrijf en is de levendigheid, met onze leerlingen weer binnen de school, 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. Met de wekelijkse paperclip voor ouders gaan we ons
vierde jaar in. Met die paperclip houden we u graag op de hoogte van het wel en wee op
Stad & Esch. Deze paperclip voor ouders wordt via de Magistermail verstuurd en wordt ook
in de app Stad & Esch & ouders opgenomen. Binnenkort ontvangen de ouders die met de
app werken onze brieven en paperclips niet meer via de mail.
Hoy app Stad & Esch & ouders
In het afgelopen schooljaar hebben we in verband met de aanpassingen in de
privacywetgeving en om het contact tussen school en ouders te versterken in
een aantal klassen geëxperimenteerd met de app Stad & Esch & ouders. Vanaf dit
schooljaar zal Stad & Esch de app Stad & Esch & ouders gaan gebruiken voor de
communicatie met alle ouders/verzorgers. Daarmee krijgen we één centraal
communicatiekanaal in de vorm van een mobiele app waarop ouders/verzorgers
kunnen inloggen.
In de app Stad & Esch & ouders wordt al het nieuws van Stad & Esch bijgehouden, ontvangt
u de paperclip voor ouders, kunt u in gesprek gaan met de mentor en komen via notificaties
updates voor de klas van uw kind(eren) binnen.
Ook gaan we de app gebruiken voor het versturen van formulieren die u in de app kunt invullen en kunt u de afspraak plannen voor ouderavonden en 10-minutengesprekken (voor
ouders zonder smartphone, zullen alle berichten en taken alsnog te beantwoorden zijn via
de mail).
Al met al willen we met de app Stad & Esch & ouders het contact tussen school, mentor en
ouders/verzorgers verder versterken door simpeler en effectiever te communiceren via een
mobiele app. Zowel schoolbreed als op niveau van de klas. Het spreekt voor zich dat daar
waar persoonlijk contact gewenst/nodig is daar voor wordt gekozen.
Vrijdag 31 augustus jl. of in de loop van deze week heeft u per mail een uitnodiging ontvangen waarmee u op de app kunt inloggen en uitleg over hoe u de app kunt downloaden uit
de app-store (iOS/Android).
Meer informatie:
 Meer informatie over het hoy app communicatieplatform vind u op https://hoyapp.nl
 Een FAQ voor ouders is beschikbaar via https://hoyapp.nl/faq-ouders/

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

Jaarkalender
Maandag wordt onze jaarplanning voor het eerste halfjaar (tot de Kerstvakantie) definitief
vastgesteld en uiterlijk maandag 17 september kunt u deze planning in de jaarkalender op
de schoolwiki vinden. Hierbij willen wij u wel alvast de studiedagen voor onze medewerkers voor dit schooljaar doorgeven. Op deze dagen zijn onze leerlingen vrij.









dinsdag 25 september (leerlingen VSO)
dinsdag 16 oktober*
donderdag 29 november*
maandag 7 januari (leerlingen Lyceum, Beroepencollege, Praktijkschool, Diever)
maandag 25 februari*
woensdag 20 maart*
dinsdag 11 juni (leerlingen VSO)
vrijdag 12 juli (leerlingen Lyceum, Beroepencollege, Praktijkschool, Diever)

* Op deze dagen zijn alle leerlingen vrij.

Agenda (ook te vinden op de schoolwiki)
Lyceum

13 september
17 t/m 28 september
17 t/m 28 september
19 september
20 september
20 september
20 september

havo, atheneum en vwo+/gymnasium: klas 2 en 3:
ouderavond
havo, atheneum en vwo+/gymnasium: klas 1: kennismakingsgesprekken met mentoren
tl: klas 1 t/m 4: individuele gesprekken
vwo: klas 4,5 en 6: ouderavond
herkansing schoolfotograaf
VG2a en VG2b: excursie Nijmegen en Arnhem
havo 4 en 5: ouderavond

Beroepencollege

10 september
17 t/m 19 september
20 september
21 september

KT2a en KT2b: excursie Binnenhof Den Haag
klas 1: introductiekamp
herkansing schoolfotograaf
LBK2A, LBK2B, BK2A: excursie Binnenhof Den
Haag

Praktijkschool

12 september
12 t/m 14 september
17 t/m 20 september
20 september

klas 2 t/m 5: start ouderavond
klas 1: introductiekamp
drie-gesprekken
herkansing schoolfotograaf

Diever

10 september
14 september
17 september

schoolfotograaf
havo 5: voorstelling Shakespeare
klas 1 t/m 5: voorlichtingsavond

VSO Meppel

11 september
13 september

schoolfotograaf
klassikale ouderavond
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ANWB Streetwise next level
Deze week verzorgt de ANWB bij ons op School in Meppel een interactief en opvallend verkeersprogramma voor de leerlingen in de eerste, tweede en derde klassen.
Klas 1 | Verkeersworkshop ‘IK & het verkeer!’
De brugklasleerlingen krijgen een enerverende en leerzame verkeersworkshop van één lesuur. Onderwerpen van de Verkeersworkshop zijn
boetes voor verkeersovertredingen, aantallen verkeersongelukken en
het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets.
Klas 2 | ANWB Verkeersbus
De Verkeersbus, specifiek voor de tweedejaars leerlingen, is een spannend verkeerstraject
bestaande 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
verkeersgedrag. 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 scootersimulator. Daarbij ervaren de leerlingen hoe
het is om met én zonder licht aan het verkeer deel te nemen

Klas 3 | ANWB Virtual Reality!
De leerlingen uit de derde klas doen mee met de interactieve workshop ‘Virtual Reality!’. Met
behulp van een laptop, VR-bril en controller 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 gedrag 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.

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

30-08
29-08
29-08

Lyceum

04-09
04-09

Diever

05-09
05-09
05-09
30-08

toestemming foto’s kind(eren) + bijlage toestemmingsformulier
klas 2 en hoger: communicatie met ouders via app Stad
& Esch & ouders
nieuwe brugklasleerlingen: communicatie met ouders
via app Stad & Esch & ouders
klas 3 havo, atheneum en vwo+/gymnasium: ouderavond 13 september
klas 2 havo, atheneum en vwo+/gymnasium: ouderavond 13 september
havo 5: Shakespearetheater 14 september
klas 1 en 2: informatieavond 17 september
klas 3, 4 en 5: informatieavond 17 september
klassen T3, HA3 en H4: voorstelling ‘De affaire Vermaning’ 6 of 7 september
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Introductiedag | havo 3 en atheneum 3

De leerlingen en de mentoren uit de derde klas havo en atheneum zijn naar de Zwarte Dennen geweest.
Ze hebben een prachtige dag gehad!

Introductiekamp | brugklasleerlingen

Gisteren zijn onze brugklassers in Diever op de fiets vertrokken naar Giethoorn.
Hier zullen ze tot vrijdag hun introductiekamp hebben.

Bouw sporthal Diever
De bouw van de sportaccommodatie in Diever is vorige week maandag ook weer hervat.
Voor de vakantie is het constructiewerk afgerond en nu is gestart met het aanbrengen van
de wandpanelen. Deze week is de dakdekker gestart met zijn werkzaamheden.
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