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1. Corona nieuws. 

 
Als je verkoudheidsklachten hebt (neus, keel, hoesten, koorts), blijf dan thuis en laat je 
testen bij de GGD. Als de testuitslag negatief is dan mag je naar school.  

 

Wat moet je doen als er een besmetting in jouw klas is? 
Als je geen verkoudheidsklachten hebt dan vragen wij je om direct thuis een zelftest te 

doen. Is de uitslag negatief, dan mag je naar school. Als de uitslag positief is, laat je dan 

testen bij de GGD. Herhaal de zelftest na 3 dagen. 
De zelftest wordt via school verstrekt en is vrijwillig. 

 

Als je wel verkoudheidsklachten hebt dan vragen wij je om direct bij de GGD te laten testen.  
Als de uitslag negatief is mag je weer naar school. 

Als de uitslag positief is dan moet je de richtlijnen van de GGD volgen. 

 
Wij adviseren nog steeds om twee keer per week een zelftest te doen. 

 

Klik hier als je meer informatie wilt over de persconferentie van 2 november. 
 

Zijn er online lessen als ik in quarantaine moet? 

Het is niet vanzelfsprekend dat er dan online les wordt gegeven. Niet alle lessen zijn 
geschikt om online te worden aangeboden en niet alle docenten zijn in de gelegenheid om 

zowel fysiek als online les tegelijk te geven. Als er online les mogelijkheden zijn dan zal de 

docent dat zelf met de klas communiceren. 
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/11/02/beeldsamenvatting-coronamaatregelen


2. Rots & Water 
 

De leerlingen van de tweede klassen hebben de afgelopen weken meegedaan aan de Rots 

& water training. Tijdens Rots & Water leren de leerlingen zich bewust te zijn van hun eigen 
emoties en het vergroten, beheersen en richten daarvan met begrip, respect en gevoel voor 

de mensen om hen heen. Vanwege corona is deze training vorig jaar niet doorgegaan. 

Mede dankzij de middelen (euro’s) uit het nationaal programma onderwijs hebben we deze 
inhaalslag kunnen maken. 

 

3. Oriëntatie op sportverenigingen in Oss 

 
Omdat wij het belangrijk vinden dat onze leerlingen goed zicht hebben op wat de Osse 
sportverenigingen te bieden hebben zijn we dit jaar gestart met een oriëntatie op een aantal 

Osse sportclubs. We doen dat samen met het Sport Expertise centrum (SEC) uit Oss. In het 

sport & fun programma op vrijdagmiddag krijgen de leerlingen één module van deze 
oriëntatie aangeboden. Ook deze oriëntatie kunnen we realiseren dankzij het nationaal 

programma onderwijs. 

 

4. Toetsen 
 

In de periode van 1 tot en met 12 november nemen wij de reken- en taaltoetsen af. Normaal 
gesproken doen we dat één keer per schooljaar. Vanwege de afgelopen corona periode 

nemen we dit schooljaar de toetsen twee keer af.  

 

5. Veiligheid op school 
   

Veiligheid op school vinden wij een kernwaarde om tot een positieve ontwikkeling te komen. 

Dat geldt voor alle leerlingen en ook voor alle medewerkers. In een veilige omgeving kom je 

tot sociale en persoonlijke ontwikkeling.  
 

Net voor de herfstvakantie hebben we op onze school te maken gehad met een incident dat 

die veiligheidswaarde heeft aangetast. Jongeren die op dat moment niets op school te 
zoeken hadden, zijn onverwacht, onaangekondigd en zonder toestemming een lokaal waar 

les werd gegeven binnen gegaan en hebben daar een fysiek geweldsdelict gepleegd. Na 

het incident zijn  de daders de school uit gevlucht.  
 

Zowel de leraar als de leerlingen zijn daar ernstig van geschrokken. Onze school heeft 

binnen haar mogelijkheden aandacht besteed aan het slachtoffer en aan alle personen die 
in het leslokaal aanwezig waren. Er is contact geweest met alle betrokken ouders van de 

leerlingen die bij dit incident betrokken waren.  

 
Zowel voor het slachtoffer en alle betrokken ouders, de leraar en de leerlingen zullen wij de 

komende periode passende aandacht hebben om dit voorval te kunnen verwerken. 

Leerlingen en medewerkers zijn erg onder de indruk van hetgeen er gebeurd is. 
 

Onze school herpakt zich momenteel van dit vervelende incident en probeert de veilige 

sfeer die we gewend zijn weer terug te krijgen. Daarnaast beraden wij ons over deze 
situatie en kijken naar de mogelijkheden om de veiligheid te vergroten. 

Als u signalen van onveiligheid op school constateert wilt u ons dit dan per mail laten weten 

(infosingel@hethooghuis.nl onder vermelding van veiligheid)? 
 

mailto:infosingel@hethooghuis.nl


6. Roostermededelingen via de Zermelo app  
 

Alle leerlingen beschikken inmiddels over de Zermelo app. Via deze app laten wij zo snel 

mogelijk weten wanneer er lessen niet door kunnen gaan omdat we geen vervanger 
hebben. Hiermee vervalt de communicatie over lesuitval via de website. 

 

7. 4 november: schoolsport 1e klassen 
 

De leerlingen van de 1e klassen hebben kunnen kiezen of ze hier aan mee willen doen. 
Leerlingen die niet meedoen worden op school verwacht. 

 

Voor de leerlingen die wel meedoen is de volgende informatie van belang: 
 

Beste 1e jaars, 

 
Op donderdag 4 november 2021 vindt het interscolaire unihockeytoernooi voor 1e jaars 

leerlingen plaats. Het toernooi wordt gehouden in sporthal de Ruivert (Zuid).  

  
Belangrijk: 

• Je bent om 8.30 uur aanwezig bij de Ruivert de 1e wedstrijden starten om 8.45 uur! 

• Je hebt je gymbroekje bij je (of aan onder een trainingspak). 

• Je neemt gymschoenen mee, waar je niet buiten op loopt. 

• Je krijgt allemaal een schoolshirt dat je verplicht draagt tijdens de wedstrijden (zo 
weten ook anderen bij welke school je hoort). 

• Elk team heeft een aanvoerder (samen afspreken). Dat is de coach in het veld. 

• Natuurlijk heb je er zin in! Er wordt van iedereen verwacht dat je sportief, gezellig 

én eerlijk speelt (Fair Play). 

• Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis (eigen verantwoordelijkheid). De 

kleedkamers gaan niet op slot 

• Zorg zelf voor eten en drinken, want zo’n dag kost veel energie. De kantine is 
dicht! 

• De prijsuitreiking is om 14.30 uur. Na de prijsuitreiking mag je naar huis. 

 

We wensen alle deelnemers een gezellige en sportieve dag!  




