weekbericht voor ouder(s)/verzorger(s)
13|09|2018
reacties zijn welkom:
paperclipvoorouders@stadenesch.nl

Stagebureau
Misschien wist u het al, Stad & Esch heeft sinds september 2017 een stagebureau. Wat nieuw
is, is dat u nu alle informatie over stages kunt vinden op onze website. We nodigen u graag
uit om samen met uw zoon of dochter een kijkje te nemen op deze site.

Op weg naar een energieneutraal Onderwijspark Ezinge
Naast een geweldig binnenklimaat tijdens winter en zomer zorgt de WKO-installatie er ook
voor dat het energieverbruik voor verwarmen en koelen van ons gebouw heel energiezuinig
plaatsvindt. Hoewel we voor de elektriciteit al gebruik maakten van ingekochte windenergie
vanaf de Noordzee, worden we de komende tijd door de plaatsing van zonnepanelen op het
complex nog energievriendelijker, en naderen we het punt van energie neutraal. Op de
sportvoorziening liggen al zonnepanelen van de gemeente Meppel en binnenkort worden er
1300 zonnepanelen op de gebouwen van Stad & Esch en Drenthe college gelegd. Vorige
week heeft de voorlopige gunning plaatsgevonden. De 1300 zonnepanelen worden over een
periode van 15 jaar geheel gesubsidieerd door de overheid.
LAN Party | 10 november
Op zaterdag 10 november wordt op Stad & Esch in Meppel een groot game event door en
voor leerlingen georganiseerd. Leerlingen die het leuk vinden om te gamen zijn van harte
welkom. Samen met klasgenoten en vrienden gamen en chillen in de aula’s van Stad & Esch,
hoe leuk is dat. Ook ouders, opa’s, oma’s en andere geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd een kijkje te komen nemen. Er is plaats voor 250 leerlingen en vol = vol. De inschrijving is inmiddels geopend, leerlingen hebben een mail ontvangen met informatie en als
ze onder de 16 jaar zijn, moeten ze ook een toestemmingsformulier door hun ouders laten
ondertekenen.

Agenda (ook te vinden op de schoolwiki)
Lyceum

17 t/m 28 september
17 t/m 28 september
19 september
20 september
20 september
21 september
24 september
25 september
25 september
26 september

havo, atheneum en vwo+/gymnasium: klas 1: kennismakingsgesprekken met mentoren
tl: klas 1 t/m 4: startgesprekken met mentoren
vwo: klas 4,5 en 6: ouderavond
VG2a en VG2b: excursie Nijmegen en Arnhem
havo 4 en 5: ouderavond
herkansing schoolfotograaf
tl klas 3 en 4: informatieavond
tl klas 2: informatieavond
T4bi1: excursie Dickninge
T4bi3: excursie Dickninge
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Beroepencollege

17 t/m 19 september
21 september
21 september
24 september
24 september
27 september

klas 1: introductiekamp
herkansing schoolfotograaf
LBK2a, LBK2b, BK2a: excursie Binnenhof Den
Haag
K4c: excursie Dickninge
Klas 3 en 4 techniek: informatieavond
B4c: excursie Dickninge

Praktijkschool

17 t/m 20 september
21 september

drie-gesprekken
herkansing schoolfotograaf

Diever

17 september
27 september

klas 1: voorlichtingsavond
vmbo 4 en havo 4: veldwerk

VSO Meppel

25 september

organisatiedag: alle leerlingen vrij

Nieuwe medewerkers

De volgende medewerkers zijn met ingang van dit schooljaar nieuw op onze school:

* leraar in opleiding

Start gepersonaliseerd leren
Na een jaar van voorbereiding is afgelopen maandag in het eerste leerjaar in Diever officieel
gestart met het gepersonaliseerd leren gebaseerd op Kunskapsskolan. De docenten beginnen de dag met een kort teamoverleg om de dag door te nemen. In het eerste lesuur staan
de coachgesprekken gepland en om negen uur is er een dagstart voor alle leerlingen. Na de
dagstart beginnen de workshops en de leeractiviteiten. Om drie uur wordt de lesdag afgesloten met een dagafsluiting.

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

12-09
11-09

06-09
06-09

tl1,2,3,4 startgesprekken 17 t/m 28 september
vwo 6 informatieavond 19 september
vwo 4 en 5 informatieavond 19 september
havo 5 informatieavond 20 september
havo 4 informatieavond 20 september
klassen VG2a en VG2b excursie Nijmegen en/of
Arnhem 20 september
klassen H1, H4biol4, V4biol7, V5biol5, V6biol3 lessen biologie
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Beroepencollege

12-09

06-09

klassen KT1a, KT1b introductiekamp Balkbrug 18
en 19 september
klassen LBK1a, LBK1b, BL1a introductiekamp Balkbrug 17 en 18 september
klassen LBK2a, LBK2b, BK2a, KT2a en KT2b excursie Binnenhof Den Haag 10 of 21 september

Praktijkschool
Diever
VSO Meppel

Excursie Binnenhof Den Haag | KT2
Maandag zijn we met de leerlingen uit de tweede klassen KT naar het Binnenhof in Den Haag
geweest. De organisatie ProDemos heeft ons daar rondgeleid. We hebben veel geleerd over
de democratie en de leerlingen waren erg onder de indruk van het Binnenhof. Een leerzame
en gezellig dag!
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