weekbericht voor ouder(s)/verzorger(s)
4 oktober 2018
reacties zijn welkom:
paperclipvoorouders@stadenesch.nl

Updates app Stad & Esch & ouders
De app heeft een grote update gehad, even de belangrijkste zaken op een
rijtje:






Vanaf gistermiddag kunnen ouders zelf archiveren (als ze de laatste
versie van de app hebben) en is het archief voor hen ook een aparte
pagina. Berichten van school gaan dus niet meer automatisch in het archief van de ouder als school het bericht archiveert.
Bij een bericht wordt niet meer apart een link naar een bijlage meegestuurd. De bijlage wordt nu ook met de mail meegestuurd aan die ouders die de app niet gebruiken.
We merkten dat ouders niet automatisch apps updaten. Dat terwijl er
vrij veel updates zijn. Daarom wordt er in verouderde versies van de
app vanaf nu in een berichtje (boven het nieuws) gevraagd de app te
updaten.

Paperclip voor ouders
De paperclip voor ouders wordt vanaf deze week ook als een nieuwsbericht in de app Stad
& Esch & ouders aangemaakt. De berichten worden daarmee beter leesbaar op een telefoon.
U ontvangt de paperclip voorlopig ook nog als pdf in de mail en deze versie blijft ook altijd
beschikbaar op onze schoolwiki.

Agenda (ook te vinden op de schoolwiki)
Lyceum

8 oktober
16 oktober
17 oktober

tl4, havo 4: Jongerengemeenteraad Meppel
studiedag: alle leerlingen vrij
havo en vwo klas 4 (met biologie): excursie PO
gedrag

Beroepencollege

8 t/m 19 oktober
8 oktober
10 oktober
15 oktober
16 oktober
17 oktober

klas 4 HBR, Z&W, E&O, PIE, BWI, M&O: stage
klas 3 HBR, Z&W, E&O: informatieavond
klas 2: ouderavond
klas 3 Economie & Ondernemen: Bataviastad
studiedag: alle leerlingen vrij
klas 4: beroepen informatiemarkt

Praktijkschool

16 oktober

studiedag: alle leerlingen vrij

Diever

8 oktober
8 oktober
16 oktober
17 oktober

tl 3 en 4, havo 4 en 5: sportoriëntatie
klas DHA2a: informatieavond
studiedag: alle leerlingen vrij
klas 4: beroepen informatiemarkt

VSO Meppel

8 oktober
11 oktober
16 oktober

oudergesprekken
oriëntatieavond mbo
studiedag: alle leerlingen vrij

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

Kunstevenement ‘Kijk je ogen uit’ | vwo bovenbouw
Vorig weekend hebben de leerlingen in de bovenbouw
vwo die het vak kunst beeldend volgen, meegedaan aan
het tweedaagse kunstevenement 'Kijk je ogen uit'. Zij exposeerden in het prachtige historische pand aan het Zuideinde 37. De stichting vindt het belangrijk om jongeren te
betrekken bij dit evenement en daarmee een bijdrage te
leveren aan het culturele bewustzijn van jongeren. De jonge kunstenaars kunnen hiermee ervaring opdoen met het
inrichten van een tentoonstelling. De belangstelling was
groot en de reacties waren erg positief. Een aantal leerlingen heeft daarnaast ook uitleg gegeven aan de verschillende bezoekers van de expositie over de totstandkoming
van hun werk.

CKV dag | havo4 en vwo4
Afgelopen dinsdag hebben alle leerlingen uit de vierde klas havo en vwo een mooie CKV
dag beleefd. De culturele instellingen in Meppel hadden zich opengesteld en verzorgden
weer een divers programma. Naast de bekende workshops in Scala, de bibliotheek en in het
atelier van Wessel de Ruiter, werd ook weer het Drukkerijmuseum bezocht en kon er geluisterd worden naar een muzikaal optreden van de jonge broers Blaak en naar The Given Horse. In het middagprogramma stond dit jaar onder andere de cabaretvoorstelling ‘Gratis Geld’
in schouwburg Ogterop gepland. Deze voorstelling sloeg enorm aan en de twee cabaretiers
wisten de leerlingen en hun begeleiders meer dan een uur met veel humor en wijsheden te
boeien. Peter Visscher en zijn collega van Dingstede hebben er weer een mooie CKV dag
van weten te maken. Heel erg bedankt!
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Workshop Staphorster stipwerk | klas 1 tl en vmbo talentprogramma Mode & Design
Afgelopen dinsdag maakten de leerlingen van het talentprogramma Mode & Design kennis
met de geschiedenis en het ambacht van het Staphorster Stipwerk. Gerard van Oosten gaf
de leerlingen een superleuke workshop, waarbij volop kon worden geëxperimenteerd met de
technieken! De ontwerpen worden bewaard in het portfolio van de leerlingen en gebruikt bij
het ontwerpen van een eigen kledingstuk. Stipwerk, maar dan straks in een nieuw modern
'jasje’!

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

02-10
02-10
02-10
28-09

tl 4 en havo 4 Jongerengemeenteraad 8 oktober
havo, atheneum, vwo+, gymnasium klas 1,2,3 extra vak
lessen Chinees, sportklas of techniekklas;
tl2 extra vak techniekklas of sportklas
havo 5 en vwo 6 leerlingen die in aanmerking komen
voor rekenles

Beroepencollege

02-10

klas 2 extra vak techniekklas of sportklas

Diever

02-10

klas DHA2a informatieavond 8 oktober; tl 3,4 en havo
4,5 sportoriëntatie 8 oktober

Veldwerk | tl4, havo5

Vol enthousiasme waren de examenleerlingen biologie op zoek naar waterdiertjes tijdens het
veldwerk vorige week donderdag in Oude Willem.
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Binnenhof | tl4, havo5
De leerlingen van de vierde klas vmbo en havo brachten dinsdag een bezoek aan het Binnenhof in Den Haag. Ze volgden eerst bij ProDemos een lesprogramma over politiek en konden hier zelf actief mee aan de slag. Daarna werd er een bezoek gebracht aan de Tweede
Kamer. De leerlingen uit de vierde klas vmbo hadden het geluk bij het vragenuurtje aanwezig te zijn. Premier Rutte begon met het herdenken van de slachtoffers van de ramp in Sulawesi. De leerlingen vonden het erg interessant om te zien hoe de Tweede Kamer werkt.

Stad & Esch is opgevallen!
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