weekbericht voor ouder(s)/verzorger(s)
27|09|2018
reacties zijn welkom:
paperclipvoorouders@stadenesch.nl

Roosters in WebUntis
In verband met de nieuwe wet op de privacy (AVG) zijn de roosters in WebUntis vanaf begin
dit schooljaar beveiligd. Dit geldt ook voor de app versie op de mobiele telefoon. De roosters in WebUntis zijn vanaf nu weer rechtstreeks beschikbaar voor ouders.
U kunt dit als volgt regelen:
1. Start WebUntis
2. Klik in het blok Aanmelden op ‘Nog geen toegang? - Registreren’

3. In het volgende scherm vult u uw eigen e-mailadres in (dat moet het e-mailadres zijn dat
ook bij ons in Magister staat).
4. Daarna klikt u op ‘Verzenden’.
5. Er wordt een bevestigingsmail naar uw mailbox verzonden. U kunt uw registratie voltooien door op de link in deze bevestigingsmail te klikken.
6. In het scherm dat nu verschijnt, vult u opnieuw uw
eigen e-mailadres in en de bevestigingscode die u
in dezelfde bevestigingsmail hebt ontvangen.
Daarna klikt u op ‘Verzenden’.

7. De laatste stap van de registratie is het instellen van een eigen gekozen wachtwoord.

Agenda (ook te vinden op de schoolwiki)
Lyceum

1 oktober
2 oktober
8 oktober

H2a, A2a, V2a: bezoek Drents Archief
havo en vwo klas 4: CKV dag
tl4, havo 4, 5 en vwo 4, 5, 6: Jongerengemeenteraad Meppel

Beroepencollege

1 oktober

klas 4 dienstverlening (HBR, Z&W, E&O): informatieavond
klas 4 HBR, Z&W, E&O, PIE, BWI, M&O: stage
klas 3 dienstverlening (HBR, Z&W, E&O): informatieavond
klas 2: ouderavond

8 t/m 19 oktober
8 oktober
10 oktober
Praktijkschool
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Diever

1 en 2 oktober
2 oktober
8 oktober

3HV en 2BKT: maatschappelijke groepsstage
tl 4 en havo 4: excursie Den Haag
tl 3 en 4, havo 4 en 5: sportoriëntatie

VSO Meppel

2 oktober
4 oktober
8 oktober
11 oktober

oudergesprekken
oudergesprekken
oudergesprekken
oriëntatieavond mbo

Calisthenicspark Meppel
Met trots kunnen wij vertellen dat afgelopen maandagmiddag een calisthenics demotoestel
is geplaatst achter sporthal Ezinge. Direct na de plaatsing werd het toestel door leerlingen in
gebruik genomen. Dit demotoestel zal tot medio oktober blijven staan. Dan wordt namelijk
het ‘echte‘ park opgeleverd. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken.

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

25-09
24-09
21-09
20-09

Beroepencollege

26-09
21-09
20-09

Diever

26-09
24-09

A2a, H2a, VG2a excursie Drents Archief in Assen
1 oktober
tl3 informatie snuffelstage en aanvraagformulier stageplaats
havo4 (wiskunde) grafische rekenmachine
tl1 profiel Mode & Design excursie Museum Staphorst
25 september
tl4 excursie Den Haag
Klas 3 (Z&W HBR E&O) voorlichtingsavond 8 oktober
Klas 4 (Z&W HBR E&O) voorlichtingsavond 1 oktober
Klas 1 profiel Mode & Design excursie Museum Staphorst 25 september
klas 4 excursie Dickninge
tl4 en havo4 excursie Den Haag 2 oktober
tl4 en havo5 (biologie) veldwerk Wateren 27 september
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Excursie Arnhem en/of Nijmegen | VG2a en VG2b
Op een zonnige donderdag 20 september gingen onze leerlingen uit de klassen VG2a en
VG2b op excursie. Vier leerlingen vertellen over hun ervaringen.
’s Ochtends vroeg vertrokken we met de bus. We gingen naar het Openluchtmuseum in Arnhem. In groepjes van drie kregen we vragen over het park waarbij we rond konden lopen.
Daarna mochten we vrij rondlopen met de opdracht om foto’s van verschillende woonvormen te maken voor ons project ‘wonen’. Toen kwamen de gymnasiumleerlingen erbij en gingen we een speurtocht doen. Wij vonden het erg leerzaam en leuk. Wat hebben we geleerd:
+
we wisten niet dat de meeste gebouwen origineel zijn. Groetjes, Noa en Soraya (vwo )
De gymnasiumleerlingen kregen voorafgaand aan het genoemde middagprogramma een
rondleiding over de Romeinse collectie in museum Het Valkhof in Nijmegen en volgden daar
ook de ‘schervenworkshop’: niet alleen over Romeins aardewerk, maar ook over granaten uit
de Tweede Wereldoorlog en er kwamen zelfs een dino-wervel en mammoettanden voorbij.
Het was heel leuk, ook dat we in het Valkhof zelf konden oefenen met archeoloog zijn. Het
Openluchtmuseum was heel indrukwekkend, omdat het perfect nagemaakt was. We hebben
veel geleerd, onder andere dat Romeinse soldaten veel gewicht mee moesten dragen.
Jelle en Tycho (gymnasium)
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Wilt u meedoen of kent u een gezin dat mogelijk mee zou willen doen? Kijk dan op
www.gezinsrelaties-na-scheiding.nl voor meer informatie en een aanmeldformulier
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