
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief voor ouders, december 2017 
 
 
Decemberdrukte 
December is ieder jaar opnieuw een drukke maand, er lijkt geen ontsnappen aan: Sinterklaas-stress 
voor een creatieve surprise of een gevat gedicht, de jaarlijks terugkerende pieten-discussie en de 
overal aanwezige kerstmuziek. Ook op school heeft december een andere sfeer dan andere 
maanden. Behalve de normale lessen zijn er bijvoorbeeld minder uitstapjes, alsof we ons ook op 
school wat naar binnen keren. Sommige mensen verlangen zelfs naar een verlossend winterslaapje 
om in het voorjaar weer fris wakker te worden. Maar voor wie wel graag wat onderneemt biedt 
december tal van activiteiten. Een kerstmarkt bezoeken of zomaar wat slenteren door een 
sprookjesachtig verlichte en versierde stad en dan je handen warmen aan een kop warme 
chocolademelk of glühwein... Dicht bij huis kunt u op weg naar kerst op 12 december genieten van 
een sfeervolle avond vol klassieke muziek, gespeeld door onze eigen leerlingen. En op 21 december 
barst het op school van de activiteiten! We organiseren op deze dag de Daverende Dalton 
Activiteiten Donderdag en we luiden de kerstvakantie ’s avonds in met het jaarlijkse gala voor alle 
leerlingen in Fort Bronsbergen. U vindt in deze nieuwsbrief meer informatie over alle activiteiten. 
 
Wij wensen iedereen een fijne decembermaand en een goed en gezond 2018! 
 
 
SoS Klassiek 2017 

 
 
Van harte nodigen we jullie uit voor SoS Klassiek op 12 
december. SoS of Stedelijk on Stage, is hét podium voor 
leerlingen om hun talenten te laten zien en te delen met het 
liefst een groot publiek. We hebben twee edities: klassiek en 
pop. De populaire editie van SoS is richting het voorjaar. Nu is 
het thema eerst ‘winter’ en met de optredens van onze 
leerlingen komen we vast in de kerstsfeer. Zij hebben samen 
met muziekdocent Janneke Geerdink een mooi en warm 
programma opgesteld.  
 
We hopen dat u er bent op 12 december. Aanvang 19.30 uur 
(tot ongeveer 20.30 uur), locatie Isendoornstraat. De toegang 
is gratis. 
 
 
  



 
Daverende Dalton Activiteiten Dag - DDAD 
Dit schooljaar komt er geen DaltonDrieDaagse. Wél gaan we een Daverende Dalton Activiteiten 
Donderdag organiseren! Op donderdag 21 december gaan wij geld inzamelen voor een goed doel. 
Ook dit jaar kozen we voor twee goede doelen. Beide doelen hebben iets te maken met Zutphen en 
met onze school: 

 Stichting Waridihome gerund door Roosmarijn Wasseveld uit Zutphen (zie website 
www.waridihome.com). Stichting Waridihome is een kleinschalig onderwijsproject in Kenia. 
Voor bijvoorbeeld € 300,- kan één kind een jaar lang onderwijs volgen. Dinsdag 12 december 
komt Roosmarijn op de Isendoornstraat in alle klassen voorlichting geven over haar project 
en maandag 11 december komt haar moeder voor hetzelfde naar de Wijnhofstraat. 

 Een trainingsrolstoel voor onze leerling Rens van de Waterlaat uit M4. Rens is volop in 
training voor de Paralympics in Tokio 2020 en heeft hiervoor een nieuwe rolstoel nodig. Ook 
Rens komt voor de kerstvakantie zijn project op beide locaties toelichten. 

 
De Daverende Dalton Activiteiten Donderdag bestaat uit: 

 Meerdere sportmarathons, met natuurlijk de voetbalmarathon die om 6.00 uur ’s morgens 
start. 

 Wij hebben toestemming gekregen om op verschillende plaatsen in Zutphen een kraampje te 
zetten waar leerlingen hun zelfgemaakte spulletjes kunnen verkopen. 

 Verder is op deze dag ruimte voor eigen acties, bijvoorbeeld dingetjes maken om in 
kerstkraampjes te verkopen. 

 Via hun coach kunnen de leerlingen in week 49 hun voorkeur opgeven. 
 
Kortom, we zijn met z’n allen de hele dag samen actief bezig en sluiten deze dag af volgens traditie 
met het kerstgala in Bronsbergen.  
 
Paarse vrijdag 
Paarse vrijdag is een dag waarop scholieren en studenten door het dragen van de kleur paars op 
school hun solidariteit kunnen tonen met homoseksuelen, biseksuelen, lesbiennes en transgenders. 
Ook dit jaar doet onze leerlingenraad weer mee aan deze actiedag en roept medeleerlingen op om 
morgen 8 december iets met paars te dragen! 
 
Bezoek bestuurder Achterhoek VO 
Het Stedelijk behoort bestuurlijk tot Stichting Achterhoek VO. Aan het eind van vorig schooljaar heeft 
Monique Smits als voorzitter afscheid genomen en zij is opgevolgd door Maria van Hattum. Voor een 
nadere kennismaking met de scholen van Achterhoek VO bezoekt zij alle locaties. Zo werd zij 
afgelopen maandag 27 november gastvrij ontvangen door onze leerlingen van de Isendoornstraat. 
Onderstaand mailtje mochten wij van haar ontvangen: 
 
…. Mijn dank aan de leerlingen (en alle anderen die ik sprak). Ik heb genoten vandaag. Wat een spirit 
zit er in de school! Daar krijg je zonder meer energie van. De rol van de leerlingen was 
indrukwekkend: ze hebben me een prachtig programma voorgeschoteld. De gesprekken met hen 
waren ook zeer levendig. Ze zijn overtuigende ambassadeurs van Het Stedelijk. Als kers op de taart 
heb ik geluncht met een aardig gezelschapje. Drie eersteklassers van het vakcollege hadden met hun 
docent een heerlijke maaltijd bereid. Dank! Hartelijke groet, Maria. 
 
Complimenten voor onze leerlingen! We zijn trots op ze! In januari bezoekt Maria van Hattum de 
Wijnhofstraat. 
  

http://www.waridihome.com/


 
Diatoetsen 
Om de kwaliteit van ons onderwijs op de kernvakken te kunnen monitoren en aan te kunnen sturen, 
gebruiken we de methode-onafhankelijke toetsen van Diatoetsen. In november zijn en in december 
worden nulmetingen afgenomen bij de 1e jaars leerlingen. In april/mei/juni plannen de verschillende 
vakgroepen de meting voor de onderbouw: 1e, 2e en 3e (lyceum) klassen.  
De resultaten worden gebruikt om individuele leerlingen gericht te helpen en om schoolbreed de 
kwaliteit te borgen. 
 
 
Start brugklas havo-atheneum in Vorden 
Met ingang van het schooljaar 2018-2019 start Achterhoek VO een brugklas havo-atheneum in 
Vorden. Momenteel wordt door een werkgroep hard gewerkt aan het ontwerp van deze klas. Op 18 
december is er een avond waarvoor leerlingen van groep 7 en 8 van basisscholen uit Vorden en 
omgeving samen met hun ouders zijn uitgenodigd. Ook collega’s van de basisscholen en andere 
belangstellenden zijn welkom mee te denken. De avond is bij ’t Beeckland op Het Hoge 41 in Vorden, 
van 19.15 uur tot 20.30 uur. Indien u met ons mee wilt denken kunt u dat kenbaar maken door een 
berichtje te sturen naar Willemijn Veenes via w.veenes@ulenhof.nl, zodat we weten op hoeveel 
personen we ongeveer kunnen rekenen. 
 
 
Skiweek 2018 
De skiweek 2018 is weer gepland! In de 
week van 23 februari t/m 1 maart kunnen 
leerlingen de skikunst onder de knie krijgen 
in Unteriberg in Zwitserland 
(http://www.hoch-ybrig.ch). 
 
Meer informatie en een 
aanmeldingsformulier is te vinden op onze 
website. Er kunnen 43 leerlingen mee, dus 
wees er snel bij! 
 
 
 
Bunkertrefbaltoernooi 
Indra, Luca en Joute (havo 5) organiseerden een bunkertrefbaltoernooi voor leerlingen van klas 1 en 
2. Dit is onderdeel van hun pta voor het vak bewegen, sport en maatschappij (BSM). Het was een 
gezellige boel... een geslaagde middag dus! 
 

   
 
  

mailto:w.veenes@ulenhof.nl
http://www.hoch-ybrig.ch/


 
 
Open dagen kalender mbo 
De verschillende open dagen op de mbo’s komen er weer aan. Via de onderstaande link kunt u zich 
samen met uw zoon of dochter al vast oriënteren: 
https://www.dropbox.com/s/2xkjnsmxjkzswb5/Open%20dagen%20kalender%202018.pdf?dl=0 
 
 
Oud-leerlingavond 
Onze jaarlijkse oud-leerlingavond was weer superleuk, sfeervol en waardevol… Het is zo bijzonder 
dat meer dan 55 oud-leerlingen en 1 leerling (vwo over havo) terugkomen naar onze school, hun 
oude school, om onze eigen leerlingen te inspireren en ervaringen te delen die helpen bij hun 
studiekeuze. Dank jullie wel allemaal! 
 
 

   
 
 
Schoolmusical 2018 
De audities zijn geweest! Nu gaat het grote werk beginnen… Ouders van deelnemers aan de musical 
vragen we te tekenen voor akkoord deelname. U ontvangt hierover binnenkort bericht. 
 
 
Verjaardagspartijtje 
Tijdens de eerste module beroepsvaardigheden organiseerden leerlingen van mavo-XL 1 een 
verjaardagspartijtje. Dat daar veel meer bij komt kijken dan het uitdelen van een uitnodiging en een 
drukke moeder/vader is ze nu wel duidelijk. Wat ga je doen op je feestje, wat heb je nodig, wat kost 
dat, waar, eventueel vervoer...en nog veel meer! Als afsluiting deelden ze hun partijtje en ervaringen 
met klasgenoten en ouders. Er kwamen heel wat thema's voorbij. Het was een leerzaam, creatief en 
leuk project!  
 
 

   
  

https://www.dropbox.com/s/2xkjnsmxjkzswb5/Open%20dagen%20kalender%202018.pdf?dl=0


 
Technasium 

 
In de plaatselijke pers was veel aandacht voor onze 
feestelijke start van het Technasium op 13 november 
jl. Het Stedelijk is dit jaar gestart met het traject om 
Technasium te worden; een formule voor bèta-
onderwijs op havo en vwo. Het Technasium sluit heel 
goed aan bij ons onderwijskundig concept en de 
expertise binnen onze school met vakken als Science 
en NLT (Natuur, Leven en Technologie). We sturen 
daarbij op maatwerk en ondernemend leren. Binnen 

het leergebied onderzoeken en ontwerpen gaan leerlingen aan de slag met vraagstukken en 
opdrachten uit de praktijk. 
In onze nieuwsbrief van oktober schreven wij uitgebreid over het hoe en waarom van een 
Technasium.  
 
De feestelijke aftrap viel samen met de HANtechniek truck: leerlingen van lyceum 4 maakten kennis 
met de vele mogelijkheden aan opleidingen op het bèta-gebied door zelf actief aan de slag te gaan! 
 

  

  



 
Cabaret 
Vrijdag 10 november genoten de leerlingen van de musicalstroom van het vrolijke en kleurrijke 
cabaret VAST van LOS muziektheater in de Hanzehof in Zutphen. Natuurlijk mochten leerlingen met 
de dames van de cabaretgroep op de foto! 
 
 

   
 
 

Ouders in de schoolbanken 
De eerste oudercursussen zijn gestart: 
Italiaans en 'leren leren'. De eerste 
leerdoelen zijn gehaald en het eerste 
Italiaans gesproken. Het zijn leuke en 
leerzame avonden. In de toekomst gaan we 
zeker ook voor Latijn en English literature! 

  
 
 
Laatste avond tweetalig onderwijs 
De laatste tto-avond! Het onderschrift bij de foto’s kan natuurlijk niet anders dan in het Engels… 
 
 

   
 
 
Last night we had our last ever tto evening. After a lovely meal in the school restaurant at the 
Wijnhofstraat (prepared for and served to us by 3rd year pupils!) we handed out certificates. There 
was a lovely performance by some pupils and the teachers said some nice (and funny) things about 
them. Thanks to everyone who helped out! 
 
 
  



 
 
Gastlessen aan de Wijnhofstraat 
 

  

 
Leerlingen zorg en welzijn leerjaar 3 
gingen samen aan het werk met 
gastdocenten voor het keuzedeel 
'Beautysalon'. Dichtbij de praktijk! 
 

 
 
Economie en ondernemen leerjaar 3 
Leerlingen van leerjaar 3 zijn druk bezig met 
presentatie en styling. Hoe kleed je nu op een 
goede en mooie manier een torso aan? En hoe 
richt je een mooie etalage in? Om deze 
vaardigheden in de vingers te krijgen is 
Marjorie Berenpas, ouder van een leerling en 
stylist bij H&M, aan het werk gegaan met de 
leerlingen om dit te oefenen. 

 
 
 
 
 
 
Ook de vader van Brend, van rijschool Voskamp, is op de Wijnhofstraat 
geweest met de vrachtwagen om te laten zien hoe de vracht uit een 
vrachtwagen gehaald moet worden met behulp van de laadklep en 
een handpallettruc. Vervolgens mochten de leerlingen dit zelf ook 
oefenen. Dit bleek nog niet zo gemakkelijk! Een aantal leerlingen vond 
het zitten in de cabine van een vrachtwagen ook een erg mooie 
ervaring. 
 
 
 
 
 

 
  



 
Zuthpens Zonnestelsel 
 

Het Zutphens Zonnestelsel is een project dat is ontstaan op het Baudartius 
College: Hans Schipper bedacht om een zonnestelsel op schaal te maken. 
Eerst in het klein met pompoenen, daarna kreeg het verder vorm en werd 
het een schaalmodel van ons zonnestelsel in Zutphen en omgeving (schaal 
1:500.000.000). Het project biedt mooie mogelijkheden, zoals het 
ontwikkelen van wandel- en/of fietsroutes langs de banen van de planeten, 

waarbij door middel van QR-codes, presentaties en kunstwerken theorie en praktijk aan elkaar 
gekoppeld worden. Leerlingen van verschillende scholen werken samen op verschillende gebieden. 
Ze delen informatie en zijn samen bezig met het vormgeven van verschillende kunstuitingen. 
 
De eerste samenwerking is al van start gegaan door een ontwerp te maken voor een muurschildering 
aan de Agnietensteeg in Zutphen. Dit stukje muur staat in de baan van Mercurius. 
 
Op maandag 20 november mochten acht leerlingen van Het Stedelijk en acht leerlingen van het 
Baudartius College met z’n allen verschijnen voor de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit en 
Cultuurhistorie in het Oude Stadhuis aan het ’s-Gravenhof. Hier presenteerden zij het project van het 
Zutphens Zonnestelsel en het gemaakte ontwerp voor op de muur.  
 
 

 
 
  



 
Na een korte inleiding door Agnes Koster de Lange, adviseur monumentenzorg van de gemeente 
Zutphen, werd de spits afgebeten door Martijn Schrama en Laura Swaager van het Baudartius 
College. Ondersteund door een mooie PowerPoint vertelden zij hoe ‘het Zutphens Zonnestelsel’ was 
ontstaan en welke werkzaamheden er al voor zijn verricht. Ze vertelden enthousiast over de 
verschillende winkelruiten, waar al QR-codes hangen die doorlinken naar filmpjes op het internet 
over het zonnestelsel. Ook lieten ze zien hoe een etalage aan de Kolenstraat wordt ingericht met een 
presentatie over de planeet Mercurius en dat er voor de Copernicus tentoonstelling in de 
Walburgiskerk een Peppers Ghost illusie in de maak is.  
 
Hierna waren de leerlingen van Het Stedelijk aan de beurt. De leerlingen, van basisberoeps tot vwo, 
van klas 1 tot en met 4, lieten op het reusachtige scherm hun ontwerp zien van de geplande 
schildering op de muur aan het pleintje in de Agnietensteeg. Zij stelden voor om op de ondergrond 
eerst een impressie van het pokdalige landschap van de ruige planeet Mercurius te schilderen. 
Daarover heen komen de impressies die zij voor zich zagen bij de god Mercurius. Er zijn hele diverse 
beelden door ontstaan variërend van attributen, zoals de staf van Mercurius, details van de god 
Mercurius, de planeet zelf en uiteraard komt ook het woord ‘Mercurius’ in het ontwerp naar voren. 
De achtergrond en het kleurgebruik moeten ervoor zorgen dat alle ontwerpen tot één geheel samen 
komen. 
 

In de slotronde stelde de commissie vragen aan 
het leerlingenteam, die overal enthousiast 
antwoord op gaf. Iedereen probeerde mee te 
denken.  
De regering van Nederland heeft het hele 
centrum van Zutphen benoemd tot beschermd 
stadsgezicht en het is de verantwoordelijkheid 
van de commissie om ervoor te zorgen dat er zo 
behoedzaam mogelijk mee wordt omgegaan. Dat 
betekent niet dat er niets meer mag, maar het 
heeft wel tot gevolg dat vernieuwingen in het 
stadscentrum met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid moeten worden ingepast.  

 
De leerlingen van het Baudartius College en Het Stedelijk hebben bij de ontmoeting met de 
gemeente dus ook kunnen leren hoe het openbaar bestuur van de gemeente Zutphen werkt. De 
zitting was voor alle aanwezigen een spannende, maar leerzame gebeurtenis. En het blijft nog even 
spannend, want het is nu wachten op de beslissing van de gemeente of de muur inderdaad 
beschilderd mag worden.  
 
Donderdag 23 november kwamen een aantal leerlingen van alle vier Zutphense scholen bij elkaar om 
te kijken of het Zutphens Zonnestelsel een project kan worden dat een samenwerking mogelijk 
maakt tussen de vier Zutphense middelbare scholen.  
 
Al met al een inspirerend project met veel mogelijkheden. Kijk voor meer informatie op 
www.hetzutphenszonnestelsel.nl. 
  

http://www.hetzutphenszonnestelsel.nl/


 
Planning 
 
Wijnhofstraat  
 

Datum Activiteit 

5 dec Sinterklaas (brugklassen les 1e t/m 4e uur, overige klassen les 1e t/m 6e uur) 

12 dec SoS Klassiek (Isendoornstraat, 19.30 tot ongeveer 20.30 uur)) 

21 dec Daverende Dalton Activiteiten Donderdag 

21 dec Kerstgala (Bronsbergen) 

25 dec t/m 5 jan Kerstvakantie 

 
Isendoornstraat 
 

Datum Activiteit 

5 dec Sinterklaas (brugklassen les 1e t/m 4e uur, overige klassen les 1e t/m 6e uur) 

6 dec Informatieavond profielkeuze M2 + M3 

12 dec SoS Klassiek, Kleine Beer, 19.30 tot ongeveer 20.30 uur 

13 dec Informatieavond profielkeuze H3 + V3 

19 dec Lyceum 3 bezoekt Münster voor het vak Duits; tevens bezoek kerstmarkt 

21 dec Daverende Dalton Activiteiten Donderdag 

21 dec Kerstgala (Bronsbergen) 

25 dec t/m 5 jan Kerstvakantie 

10 jan Open dag lyceum, 10.00-14.00 uur (10 februari open dag vmbo) 

 
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 de nieuwe maand, met uitzondering van 
schoolvakanties.  
 
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 
  



 
 
 

 


