
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief januari 
 
Eerste schoolweek 2017 
De kerstvakantie lijkt al weer ver achter ons. Wat kan er veel gebeuren in een eerste schoolweek 
waardoor de tijd nog harder lijkt te vliegen. Maandagochtend 9 januari om 8.00 uur werden 
leerlingen verrast met een nieuwjaarsgroet en nieuwjaarsrolletje door hun docenten.  
Vanaf schooldag één 2017 ging iedereen hard aan het werk: de puntjes werden op de i gezet voor de 
toetsweek die inmiddels is gestart voor een aantal klassen. Iedereen heeft de draad weer opgepakt… 
Kortom, iedereen vindt zijn draai en de school bruist weer van energie. 
 
Naast het schoolwerk, waren team mavo en vakcollege druk met de laatste voorbereidingen voor de 
open dag op 14 januari. Inmiddels kunnen we u vertellen dat we terugkijken op een hele mooie open 
dag. We presenteerden de mavo-XL en deelden het programma van mavo-XL met veel leerlingen van 
groep 8 en hun ouders. Zij gingen aan de slag met opdrachten en hebben dus al iets ervaren van het 
programma van mavo-XL. Ze leerden dat er naast theorie bij mavo-XL ook veel wordt gedaan. Bij de 
zes profielen van het vakcollege werd vanuit de praktijk gewerkt; veel bedrijvigheid dus, overal in de 
school en ook buiten. Er waren een aantal oud-leerlingen die met trots hun eigen bedrijf lieten zien 
en vertelden over hun loopbaan. Met vertrouwen kijken we uit naar de tweede open dag zaterdag 21 
januari a.s. van het Stedelijk Lyceum.  
 
We wensen iedereen een succesvol 2017 toe, gezondheid, geluk en plezier. 
Samen maken we er een mooi jaar van! 
 
Ouderavond sociale media 
Op dinsdag 24 januari praten de ouderpanels van onze school over sociale media. We nodigen alle 
ouders van harte uit mee te praten over dit actuele thema: zijn sociale media wel zo veilig? Om 19.15 
uur is er koffie en thee, om 19.30 starten we. Na een korte inleiding gaan we met elkaar in gesprek. 
Dat doen we aan de hand van stellingen. Om uiterlijk 21.00 uur is de avond afgelopen. 
Omdat we graag willen weten op hoeveel geïnteresseerden we kunnen rekenen, verzoeken we u, als 
u komt, een mail te sturen naar Jacqueline de Jong (j.de jong@hetstedelijkzutphen). De avond is aan 
de Isendoornstraat 3 
 
Stedelijk on Stage POP – 1 februari  
Na het enorme succes van SoS klassiek zijn de voorbereidingen voor de minstens zo succesvolle 
editie SoS POP in volle gang. Vanuit alle afdelingen van de school treden leerlingen op en delen hun 
talenten met medeleerlingen en hopelijk met u, op het podium van SoS POP! De naam zegt het al: dit 
keer kunt u genieten van populaire muziek! De avond is op 1 februari aan de Isendoornstraat 3. 
Vanaf 19.00 uur is de zaal open. De optredens starten om 19.15 uur.  
Een kaartje kost €2. Vanaf 24 januari kunnen leerlingen deze kopen bij de administratie aan de 
Isendoornstraat en in de aula van de Wijnhofstraat (tweede pauze). U bent er toch ook bij?! 
 
 
 



 
Luxe verzuim 
We krijgen regelmatig verzoeken van ouders die vrij vragen voor een vakantie. Als school hebben we 
te maken met richtlijnen omtrent deze vragen. In de bijlage leest u alles over deze vorm van ‘luxe 
verzuim’ en verzuim. Heeft u nog meer vragen over verzuim? Stuur dan een mail naar 
verzuim@hetstedelijkzutphen.nl. We zullen u dan zo snel mogelijk van een antwoord voorzien. 
 
Veilig op de fiets 
De dagen worden al weer langer. Toch is het ’s ochtends nog donker en valt de schemering  
’s middags nog vroeg. Regelmatig zien we leerlingen die niet goed zichtbaar zijn, omdat ze geen of 
slechte verlichting op hun fiets hebben. Misschien kunt u thuis nog eens vragen aan uw zoon of 
dochter of de fietsverlichting nog goed werkt en of ze die ook gebruiken. Misschien kunt u zelf even 
een check doen. Dank u wel! 
 
Open dag mavo-XL en vakcollege 
Op Het Stedelijk heb je je eigen coach (persoonlijke aandacht), bieden we maatwerk (persoonlijk 
leren) en leer je met plezier. De drie pijlers van Het Stedelijk, die overal zichtbaar waren tijdens de 
open dag mavo-XL en vakcollege op 14 januari. Bezoekers gingen actief aan het werk en konden 
ervaren hoe we leren bij ons op school. Er waren (stage)bedrijven en er waren oud-leerlingen die 
vertelden en lieten zien wat ze bij ons op school hebben geleerd. Mavo-XL is komend nieuw: naast de 
theoretische mavo-vakken, aan leerlingen aan de slag met beroepsvaardigheden. Ze krijgen 
antwoord op de vragen wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. Ze doen examen in de mavo-vakken én in 
een profiel, vandaar XL. Op die manier is de aansluiting naar het mbo optimaal. Natuurlijk kunnen 
leerlingen met hun mavodiploma ook naar de havo. Meer informatie staat op onze website. 
Groep 8-leerlingen kunnen zich via de website inschrijven voor proeflessen op 7 en 8 februari. 
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Op excursie met mavo 4 
Op 1 februari gaan alle mavo 4-leerlingen op pad, met de trein naar Amsterdam.  
De leerlingen die ‘kunstvakken 2’ in hun examenpakket hebben, gaan naar het Stedelijk Museum. 
Onder leiding van een museumdocent doen zij inspiratie op voor hun praktische examen met als 
thema ‘dromen’. Leerlingen met biologie in hun pakket brengen een bezoek aan de tentoonstelling 
‘Body's’ en maken daar een opdracht. Voor het vak economie werken leerlingen in het kader van een 
praktische opdracht aan een vergelijkend waren- en prijsonderzoek.  
Natuurlijk is er tijd om te shoppen en na het eten en gaat de groep weer met z'n allen gezellig met de 
trein terug naar Zutphen. Veel plezier in Amsterdam!! 
 
Sneeuwpret in de pauze op school én in Zwitserland tijdens onze skireis! Er is nog plek! 

 

 
 
Planning 
 
vakcollege 

Datum Activiteit 

17 jan Voetbaltoernooi klas 2: gezamenlijk toernooi van alle Zutphense VO-scholen 
voor leerlingen van de tweede klas. 12.45 – 16.15 uur, Hanzehal 

24 jan Ouderavond sociale media, 19.15 uur, Isendoornstraat 3 

1 feb Stedelijk on Stage POP, aanvang 19.30 uur, Isendoornstraat 3 

3 feb Skiën in Winterberg (indien mogelijk); bovenbouw 

6 feb Leerlingen vrij i.v.m. klassenbesprekingen 

14 feb Valentijnsdisco onderbouw van 19.00 – 21.30 uur 

 
mavo 

Datum Activiteit 

12 t/m 20 jan Toetsweek mavo 3 en 4 

17 jan Voetbaltoernooi klas 2: gezamenlijk toernooi van alle Zutphense VO-scholen 
voor leerlingen van de tweede klas. 12.45 – 16.15 uur, Hanzehal 

24 jan Ouderavond sociale media, 19.15 uur, Isendoornstraat 3 

1 feb BTE excursie mavo 4 

1 feb Stedelijk on Stage POP, aanvang 19.30 uur, Isendoornstraat 3 

6 feb Leerlingen vrij i.v.m. studiedag 

10 feb Presentatie sectorwerkstuk mavo 4 

15 feb  Inleverdatum pakketkeuze M2 en M3 

 
 
 
 

Genieten van nog meer 
sneeuwplezier? Dat kan in het 
Zwitserse Unteriberg tijdens onze 
onvergetelijke skireis! Er zijn nog 
wat plekken. Kijk voor meer 
informatie op 
www.hetstedelijkzutphen.nl onder 
het tabblad ‘leerlingen’. 

http://www.hetstedelijkzutphen.nl/


 
 
lyceum 

Datum Activiteit 

12 t/m 20 jan Toetsweek lyceum 4, 5 en 6 

16 t/m 20 jan Toetsweek lyceum 3 

17 jan Voetbaltoernooi klas 2: gezamenlijk toernooi van alle Zutphense VO-scholen 
voor leerlingen van de tweede klas. 12.45 – 16.15 uur, Hanzehal 

21 jan Open dag Stedelijk Lyceum, Isendoornstraat 3 , 10.00-12.30 uur 

24 jan Ouderavond sociale media, 19.15 uur, Isendoornstraat 3 

25 jan Informatie profielkeuze door decaan voor lyceum 3: 
19.00 - 20.00 uur voor havo 3 
20.15 - 21.15 uur voor atheneum en gymnasium 3 

27 jan Wiskunde Olympiade van 8.30 – 10.30 uur 

1 feb Stedelijk on Stage POP, aanvang 19.30 uur, Isendoornstraat 3 

7 feb Leerlingen vrij i.v.m. studiedag 

9 feb Presentatie profielwerkstuk havo 5 en vwo 6, 18.00 -20.00 uur 

15 feb  Inleverdatum profielkeuze H3, TT3, G3 en A3 

 
 
 
Op onze website www.hetstedelijkzutphen.nl staat een agenda die we up-to-date houden en steeds 
vullen. Op onze facebook pagina publiceren we geregeld wat er op school gebeurt aan bijvoorbeeld 
activiteiten.  
 
De digitale nieuwsbrief verschijnt iedere eerste week van een nieuwe maand, met uitzondering van 
schoolvakanties. De volgende digitale nieuwsbrief verschijnt in de week van 6 februari (vanwege de 
kerstvakantie). 
 
Nieuw e-mailadres? dan verzoeken wij u dit per mail door te geven aan 
administratie@hetstedelijkzutphen.nl. U helpt ons zo ons bestand zo up-to-date mogelijk te houden, 
waardoor de communicatie zo goed mogelijk verloopt.  
 
 
 

    Volg ons op Facebook 
 

    Like ons op Instagram 
 
 
 


