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15 april 2022 

Inhoud: 
1. Sportdag op 17 mei! 

2. Terugkomavond geslaagd! 

3. Peppels 

4. Suikerfeest 

5. Meivakantie 

 

 

1. Sportdag op 17 mei! 

 

De regionale sportdag van 5 pro scholen gaat niet 

door. Da’s jammer. Gelukkig zijn we in staat om op 17 

mei toch een sportdag voor De Singel te organiseren. 

De sportdag gaat plaatsvinden voor alle leerlingen 

van de leerjaren 1  t/m de 4 en van Kentalis zelfs nog 

een aantal 5e jaars. De leerlingen die meedoen aan 

de voorbereidingslessen voor Pro-Entree doen helaas 

niet mee. Hun lessen gaan gewoon door, ook op 17 

mei.  

Alle andere lessen op 17 mei vervallen zodat iedereen 

mee kan doen aan de sportdag. Iedereen wordt dan 

ook verwacht. Het is een verplicht onderdeel van onze 

schoolactiviteiten. 

 

De sportdag start om 9.00 uur op de velden bij de 

Talentencampus (nabij Stadion TOP Oss) en duurt tot 

ongeveer 13.00 uur. 

  

Zorg voor sportieve kleding en voor boterhammen voor voldoende energie! 

 

Samen maken we er een leuke dag van, 

 

 

 

 

SingelDingen 
Informatieblad van het Hooghuis, locatie De Singel voor Praktijkonderwijs 



 

 

 

 

 

 

2. Terugkomavond geslaagd! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De laatste keer dat we onze terugkomavond organiseerden was op 12 maart 2019. Toen hadden we de 

schoolverlaters van 2017 en 2018 in huis. Na 2 jaar verplichte stilte hebben we deze mooie traditie op 12 april 

weer opgepakt. Er waren ruim 40 schoolverlaters uit 2021 en 2020, zelfs één uit 2016. Samen met een grote 

groep enthousiaste collega’s en oud-collega’s werden mooie en stoere verhalen met elkaar gedeeld. Eerst 

met de oude klas in het lokaal en daarna met zijn allen in de aula. Wat een gezellige sfeer. Opvallend was dat 

alle aanwezigen op een momenteel goede plek terecht zijn gekomen. De datum voor volgend jaar die weten 

we ook al: 4 april 2023. 

Dan nodigen we alle schoolverlaters uit van 2021 en 2022. 

 

3. Peppels 

 

Soms krijgen we vragen over de voortgang en ontwikkelingen van de leerlingen in de praktijkvakken. Sinds 

vorig jaar hebben al onze leerlingen een portfolio. Dat portfolio heet Peppels. 

In Peppels registeren wij de ontwikkelingen van de leerlingen aan de hand van een aantal competenties en 

vakspecifieke vaardigheden. Leerlingen kunnen thuis in loggen op Peppels en samen met hun ouders de 

ontwikkelingen bekijken. Het hebben van een portfolio is een wettelijke verplichting sinds 2022. Leerlingen 

gaan in de toekomst een eindgesprek (examen) voeren op basis waarvan ze het diploma praktijkonderwijs 

krijgen. 

Ga naar Peppels.net en vul de gegevens 

in om in te loggen. Je kan ook op 

ENTREE klikken. 

Kies dan de school: 

Het Hooghuis locatie De Singel. 

Vul je wachtwoord in. 

En je bent binnen. 

 

Succes!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.peppels.net/app?o=Algemeen::Home


 

 

 

4. Suikerfeest op 3 of 4 mei 

 
Een oude naam voor het Suikerfeest is 
'Het Kleine Feest'. Toch duurt het maar 
liefst drie dagen! Moslims vieren hiermee 
het eind van de maand Ramadan waarin 
ze overdag niet mochten eten. Daarom 
wordt er nu flink uitgepakt: iedereen 
heeft een enorme hoeveelheid zoete 
hapjes ingeslagen. Om die reden heet dit 
feest in Nederland het Suikerfeest. Dat 
komt van het Turkse 'şeker bayramı'. 
Eid Mubarak 

De eerste feestdag begint heel vroeg met 
een klein ontbijt. Daarna is er een speciaal 
feestgebed in de moskee waar iedereen bij 
mag zijn, ook vrouwen en kinderen. Je 
feliciteert elkaar met het goed afsluiten 
van de Ramadan. Dat doe je met een 
stevige omhelzing en de wens 'Eid Mubarak': 'Gezegend feest'. Mensen sturen ook kaarten en mailtjes met deze wens. 

Visite 

Net zoals bij het Offerfeest gaat iedereen bij elkaar op visite. Natuurlijk eerst bij je ouders en bij je opa en oma. En 
vooral bij oude en zieke mensen: zij verdienen nu extra aandacht. Zelf ontvang je ook een hele stoet gasten die je 
verwent met snoepjes en (zelfgebakken) koekjes. 

Van je ouders krijg je vaak een cadeautje, soms ook geld. Het liefst een nieuw en schoon bankbiljet. Want nu je zelf een 
hele maand hebt gevast, ben je als het ware ook nieuw en schoon. Bovendien heb je speciaal voor het feest nieuwe 
kleren gekocht. Vroeger deden christenen dat trouwens ook met Pasen, om er op hun 'paasbest' uit te zien. 

5. Pasen en de Meivakantie 

 

Dit weekend is het Pasen. Op maandag is de school gesloten en heb je een vrije dag. Vanaf 25 april tot en met 6 mei is 

het meivakantie. Wil je meer weten over het Paasfeest? Klik dan hier. 

 

Wij wensen jullie gezellige paasdagen en alvast een heerlijke meivakantie. 

 

Team De Singel 

  
 

https://www.beleven.org/feest/pasen


 

 

 

 


