weekbericht voor ouder(s)/verzorger(s)
08|11|2018
reacties zijn welkom:
paperclipvoorouders@stadenesch.nl

Dagen van de Techniek | donderdag 1 en vrijdag 2 november
We kunnen met trots terugkijken op onze Dagen van de Techniek op het Beroepencollege afgelopen donderdag en vrijdag.
Basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 hebben een mooi gevarieerd programma aangeboden gekregen. Ze konden kiezen uit
verschillende activiteiten in de techniek: van het programmeren
van lego robots in onze nieuwe ontdeklabs tot het metselen bij
Bouwen, Wonen & Interieur (BWI), van het besturen van een radiografische rallyauto tot het besturen van een legervoertuig en
dit zijn maar enkele voorbeelden uit het brede programma. Tijdens deze dagen hebben we hulp gehad van bedrijven en instanties uit de regio die techniek ook willen promoten. In maart
vindt er ook een Dag van de Techniek plaats op onze locatie in
Diever.
Button Bash game event | 10 november | 10.00 - 24.00 uur
Aanstaande zaterdag om 10.00 uur gaat het dan eindelijk gebeuren. Na een
voorbereiding van ongeveer 9 maanden gaan de deuren open voor het grote
Button Bash game event in de aula van het Lyceum. In een fantastische sfeer
en omgeving zullen 165 leerlingen van Stad & Esch met elkaar en tegen elkaar
gamen, samen chillen, samen ervaringen uitwisselen, etc.
De aula van het Lyceum wordt vrijdagmiddag vanaf ongeveer 15.00 uur omgebouwd tot een
professionele gaming-zone. Zaterdag worden dan de hele dag eSport toernooien gespeeld:
Fortnite, FIFA 19, Leaugue of Legends, SuperMario Bash. Verder zal FIFA 19 eSporter Luuk
Jans (FC Emmen eredivisie eSporter) misschien ook nog even langskomen om leerlingen
tips en trucs in FIFA 19 te laten zien.
Dit evenement is een pilot en het is de bedoeling om er een jaarlijks terugkerend evenement
van te maken waarin onderwijs en gamen met elkaar verbonden kunnen worden. Hoe? Door
bijvoorbeeld met leerlingen die dat leuk vinden, in de weken voorafgaand aan het evenement te bouwen aan een zelfgemaakte race simulator: samen een auto doormidden zagen
en op de plek van de voorruit drie monitoren plaatsen, led-verlichting plaatsen en aansluiten,
een PC of console aansluiten in de auto etc. Die zelfgebouwde race simulator kan dan tijdens
het event gebruikt worden door alle deelnemers. Hoe leuk is dat?
Nieuwsgierig? Komt u zaterdag dan gerust kijken en genieten van het enthousiasme van de
leerlingen en de begeleiders!

Agenda (ook te vinden op de schoolwiki)
Lyceum

12 t/m 16 november
12 november
14 november
14 november
14 november
16 november

havo 4 en tl 3: stage
havo en atheneum klas 1: presentatieavond TWK
klas 1: themadag SMASH
havo 5 en vwo 6 (leerlingen aardrijkskunde): excursie IJssel en stedelijke vernieuwing
tl klas 4 (leerlingen maatschappijkunde): bezoek
rechtbank groep a
tl klas 4 (leerlingen maatschappijkunde): bezoek
rechtbank groep b
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19 november
20 november
20 november
21 november
21 november
22
22
22
22
Beroepencollege

november
november
november
november

14 november
19 november
19 november
20 november
21 november

tl2: Deltion Discover Zwolle
havo 4 en vwo 5: studiemarkt in Steenwijk
klas 1: sponsorloop SMASH
kunst drama klas 5 en 6: Soldaat van Oranje
organisatiemiddag: 40 minuten rooster, leerlingen
uiterlijk om 14.00 uur vrij
havo 3 en vwo 3: profielkeuzedag
havo 5 en vwo 6: profielwerkstuk (PWS) ochtend
tl klas 2: technologieroute
vwo+/gymnasium klas 1: excursie Leiden
klas 1: themadag SMASH
klas 2: Deltion Discover Zwolle
basis kader klas 3 zorg & welzijn: excursie BODY
WORLDS
klas 1: sponsorloop SMASH
organisatiemiddag: 40 minuten rooster, leerlingen
uiterlijk om 14.00 uur vrij

Praktijkschool

12 november
14 november
20 november
21 november

klankbordavond
klas 1: themadag SMASH
klas 1: sponsorloop SMASH
organisatiemiddag: 40 minuten rooster, leerlingen
uiterlijk om 14.00 uur vrij

Diever

12 t/m 16 november
14 november

tl 3: stage
havo 5 (leerlingen aardrijkskunde): excursie IJssel
en stedelijke vernieuwing
havo en tl klas 2: Deltion Discover Zwolle
klas 1: sportdag
havo 4: studiemarkt in Steenwijk
organisatiemiddag: 40 minuten rooster, leerlingen
uiterlijk om 14.00 uur vrij

19 november
19 november
20 november
21 november
VSO Meppel

C'est le jour de la langue française
La section française waant zich in Frankrijk vandaag! Medewerkers en leerlingen genieten
van:
 het typisch Franse eten bij de Food for Kids
 de pianomuziek in de ochtend
 de Franse sfeer in de aula
 de Franse teksten/kleuren in en op kleding
 elke 'Bonjour!' en 'Au Revoir!'
 elk Frans liedje, elk rood wijntje, elke versnapering
 de quiz in de aula tot aan de frans-achtige lessen
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Robotwars | klas 1 | talentprofiel Techniek & Innovatie
Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen uit de eerste klas tijdens de les Techniek & Innovatie een Lego robot in de ring geplaatst, om elkaar uit te dagen voor een zogenaamde 'Robotwars' wedstrijd. Na een aantal rondes zijn Niels en Yarno als winnaar uit de strijd gekomen. Deze wedstrijd werd georganiseerd als afsluiting van een periode programmeren met
een EV3 steen van Lego Mindstorms.

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

05-11

samenwerking Stad & Esch en Dingstede

Lyceum

02-11

havo atheneum vwo+/gymnasium 1,2,3 POP week 19 t/m 23
november
klassen A1a H1a H1b H1c presentatieavond TWK 12 november
havo, atheneum, vwo+/gymnasium klas 3 en nieuwe leerlingen in havo4,5 en vwo4,5,6 dedecaan.net

30-10
19-10
Beroepencollege

02-11

vmbo3 Z&W excursie BODY WORLDS 19 november

Juniorcollege Diever
Dinsdag hebben we ruim 70 leerlingen van verschillende
basisscholen uit onze regio ontvangen in ons Juniorcollege.
We hebben deze leerlingen door middel van drie vaklessen
op een leuke, laagdrempelige manier kennis laten maken
met onze locatie en ons onderwijs.
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In de media
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Klikt u hier om het volledige artikel te lezen.
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