
 
 

 

 

 

Het Hooghuis, locatie De Singel 
Euterpehof 20, 5342 CW Oss 
0412-224110 / infosingel@hethooghuis.nl 
www.hethooghuis.nl 

 
 

21 januari 2022 

Inhoud: 
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2. Aangepaste openingstijden leerlingen ingang 

3. Bepaling goede doel 100 jaar stichting Carmelcollege 

 
1. Corona nieuws. 

 

Het corona virus grijpt ook op onze school hard om zich heen. Veel leerlingen en een aantal medewerkers moeten 

dagelijks in quarantaine. Wil je meer weten over de quarantaine regels klik dan hier. 

Quarantaine duurt meerdere dagen tot soms zelfs minstens 10 dagen. Dat is afhankelijk op welke manier je wel of niet 

beschermd bent tegen het virus. 

Hoewel we nog regelmatig leerlingen moeten wijzen op het dragen van een mondkapje, werken de meeste leerlingen 

goed mee. Wij adviseren om naast het dragen van een mondkapje om minstens 2 keer per week een zelftest te doen. 

Zelftesten zijn gratis te verkrijgen bij de conciërge. 

Nauwe contacten. 

Nauwe contacten zijn personen die langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een besmet persoon hebben gezeten of 

gestaan. Nauwe contacten die ons bekend zijn binnen de school, die krijgen per mail van ons een informatiebrief over “hoe 

te handelen”. Vanwege het grote aantal besmettingen lukt het ons momenteel bijna niet meer om alle nauwe contacten te 

informeren. Voor leerlingen die thuis in quarantaine zitten kunnen wij meestal geen thuis onderwijs verzorgen. 

Daarom vragen we aan iedereen om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te bewaren van alle personen in de school. 

Hoe meer iedereen daar rekening mee houdt, hoe minder nauwe contacten er zijn. 

 

Zermelo. 

Vanwege de afwezigheid van medewerkers vallen er regelmatig lessen uit. Houd daarom de app van Zermelo goed in de 

gaten. 
 

2. Aangepaste openingstijden leerlingen ingang. 
 
Om de veiligheid op school te vergroten hebben wij de openingstijden van de leerlingen ingang aangepast. Tijdens 

lestijden is die deur op slot. Leerlingen die later op school komen kunnen even omlopen via het kleine poortje bij ons 

sportveld en melden zich aan de balie bij de hoofdingang. Het is niet de bedoeling om over het terrein van onze buren te 

lopen. In Singeldingen van 17 december 2021 vind je extra informatie hierover. 

 

SingelDingen 
Informatieblad van het Hooghuis, locatie De Singel voor Praktijkonderwijs 

https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/


 

 

 

3. Bepaling goede doel 100 jaar stichting Carmelcollege. 
 
Op verzoek van ons schoolbestuur uit Hengelo hebben wij de volgende vraag aan leerlingen: 

 

Beste leerling, 

 

In het voorjaar van 2022 bestaat Carmel 100 jaar. Dan wordt er een jubileumweek georganiseerd waarin verschillende 

activiteiten plaatsvinden. Daarbij wordt geld opgehaald en gedoneerd aan een goed doel. We willen jullie graag betrekken 

bij het maken van de keuze voor een goed doel. 

 

Stichting Carmelcollege gaat uit van de filosofie: 'Heel de mens, iedere mens en alle mensen' en wil daarmee 

waardengericht onderwijs bieden aan al onze leerlingen. Kernwaarden daarbij zijn: 

 

*De scholen van Stichting Carmelcollege bieden kwalitatief hoogwaardig onderwijs in een veilige en tegelijkertijd 

uitdagende leeromgeving voor alle leerlingen. 

  

*Het onderwijs biedt leerlingen voldoende perspectief - mede door de aandacht voor zingevingsvraagstukken. 

  

*De scholen van de Stichting geven individuele leerlingen de mogelijkheid om zeggenschap over en verantwoordelijkheid 

voor hun eigen leerproces te ontwikkelen. 

 

De goede doelen om uit te kiezen: 

 

Stichting Stop Pesten NU 

Stichting Stop Pesten NU geeft informatie over allerlei soorten van pesten aan leerlingen en wil pesten zo veel mogelijk 

proberen te stoppen, want geen kind verdient het om gepest te worden. Ze willen pesten stoppen want het heeft een 

enorme impact op het leven van het gepeste kind. Niet alleen tijdens de jeugdtijd, maar ook als hij of zij ouder is. 'Stop 

pesten nu' wil dat dat niet meer gebeurt. 

 

Villa Pardoes 

Villa Pardoes is een vakantieverblijf in Kaatsheuvel voor ernstig, mogelijk levensbedreigend, zieke kinderen. Samen met 

hun ouders, broertjes en zusjes beleven zij hier een week lang gratis een vakantie. Villa Pardoes richt zich op zieke 

kinderen uit Nederland in de leeftijdscategorie van 4 tot 12 jaar oud. 

 

Stichting Jarige Job 

In Nederland zijn er ieder jaar veel kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. 

Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox. Deze verjaardagsbox is ter waarde van 

35 euro en hierin zit alles wat ze nodig hebben om er thuis en op school een echte verjaardag van te maken. 

 

Nationaal Ouderenfonds 

Het Nationaal Ouderenfonds helpt ouderen om eenzaamheid tegen te gaan. Door corona neemt dit namelijk alleen maar 

toe. Het hele jaar door brengen zij mensen met elkaar in contact door allerlei verschillende activiteiten te organiseren. Op 

deze manier krijgen alle ouderen de kans om op een actieve manier oud te worden. 

 

 

Trimbos: eenzame jongeren 

Dit goede doel richt zich op eenzame jongeren die getroffen zijn door Covid-19 en die door online lessen minder sociale 

contact hadden. Ze vinden het moeilijk om contact te maken. 

  

De Voedselbank 

De Voedselbank is een goed doel dat gratis levensmiddelen geeft aan hen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om 

hunzelf van levensonderhoud te voorzien. Het aanbod van nog goed consumeerbaar voedsel en de vraag worden op deze 

manier bij elkaar gebracht. 

 

Kika, Kinderen Kankervrij 



 

 

Jaarlijks krijgen zo'n 60 kinderen in Nederland kanker. Het doel van kika is om 100% van deze kinderen te laten genezen. 

Kika financiert onderzoeken naar kinderkanker om behandeling te verbeteren. Daarnaast richt Kika zich op het voorlichting 

geven over kinderkanker. 

 

COC 

COC is een Nederlandse belangenorganisatie voor homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en mensen 

met een intersekse-conditie, kortweg lhbti'ers.  Het COC richt zich op het organiseren van opvang en sociale activiteiten 

voor lhbti'ers. Ook zet het COC zich de laatste jaren veel meer in voor betere rechten voor lhbti'ers. 

 

Ronald McDonald Kinderfonds 

In een Ronald McDonald huis logeren ouders, broertjes en zusjes van een ernstig ziek kind dat opgenomen is in het 

ziekenhuis. Dankzij deze logeerplek dicht bij het ziekenhuis zijn ouders altijd dicht bij hun kind in de buurt. 

 

Via bijgaande link of QR code kun je de keuze voor je goede doel kenbaar maken, doe dit voor 1 maart 2022!  

 

https://forms.office.com/r/sRuNpDGwPT 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/sRuNpDGwPT

