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13 mei 2022 

Inhoud: 

1. Sportdag op 17 mei! 

2. Theater “Hot Spot”  

3. Nogmaals “Peppels” 

4. De werkweek en schoolreizen 

5. 17 mei: Informatieavond voor ouders van 1e klassen 

6. Geslaagd voor het VCA diploma! 

 

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 en voor voldoende energie! 

 

Samen maken we er een leuke dag van, 

 

Team De Singel 

 

SingelDingen 
Informatieblad van het Hooghuis, locatie De Singel voor Praktijkonderwijs 



 

 

 

 

 

2. Theater op 5 juli TIJDENS DE WERKWEEK 

 

Deze actuele voorstelling geeft jongeren inzicht 

in hun eigen drank- en drugsgebruik. 
 

Theatergroep PlayBack maakt jongeren assertiever 

tijdens interactieve voorstelling  

Op De Singel speelt op dinsdag 5 juli theatergroep 

PlayBack Hot Spot: een confronterende interactieve  

theatervoorstelling die een realistisch beeld schetst 

van het drank- en drugsgebruik onder jongeren. De 

voorstelling maakt voelbaar wie of wat je kan 

beïnvloeden als het gaat om drank en drugs. Het 

interactieve deel traint jongeren weerbaarder te 

worden tegen de invloed van de groep en het 

verlangen te vluchten in de roes. Bekijk de trailer. 

 

Hot Spot  

Alex en Jaro zijn goede vrienden. Ze zijn 16 gaan vaak samen op stap. Voor Alex is een avond pas geslaagd 

als er flink gedronken is. De laatste tijd is het moeilijker om aan drank te komen. Jaro houdt er niet van om 

veel te drinken, maar als Alex een hele fles wodka heeft gescoord wil hij de avond niet verpesten en drinkt hij 

toch maar stevig mee. Met alle gevolgen van dien...Alex en Jaro zijn personages uit de voorstelling Hot Spot 

over alcohol en drugs. Artistiek directeur Kim Zonneveld: ‘De voorstelling is niet belerend: het gaat om sociaal 

inzicht bij pubers. Inzicht in zichzelf en elkaar.’ 

 

Interactieve deel 

Hot Spot is een realistisch verhaal over drankgebruik, vriendschap en feesten. Het interactieve deel na de 

voorstelling zet de jongeren aan het denken. Ze vertellen wat ze zien. En gaan met elkaar in gesprek. Over 

vriendschap. Eerlijkheid. Over het zorgen voor elkaar en voor zichzelf. Over zelfvertrouwen. Want wanneer 

zeg je nee, als de rest ja zegt? Hot Spot laat zien dat iedereen het op zijn eigen manier leuk kan hebben. Ook 

zonder alcohol of drugs.  

 

Hot Spot op De Singel: 

Op De Singel willen we tijdens onze werkweek ook aandacht besteden aan actuele maatschappelijke thema’s. 

Voor de klassen 2 en 3 bieden we een theaterprogramma aan waardoor jongeren op onze school leren wat 

drank of drugs met hen kan doen. Daarom willen we drank en drugs bespreekbaar maken. De voorstelling van 

PlayBack leent zich daar uitstekend voor. Hoe zeg je bijvoorbeeld nee tegen drank als je nog geen achttien 

jaar bent? Jongeren worden op het podium gevraagd dit zelf uit te proberen.’   

 

Over PlayBack 

PlayBack speelt jaarlijks ruim 750 voorstellingen voor meer dan 45.000 jongeren, ouders en docenten. 

PlayBack maakt interactief en herkenbaar theater voor jongeren over onderwerpen die voor hen belangrijk 

zijn, zoals seksualiteit, alcoholgebruik, geld, vriendschap en groepsdruk. Na een theatervoorstelling volgt een 

interactief gedeelte waarbij leerlingen binnen een veilige omgeving worden uitgenodigd tot een open gesprek 

en discussie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/vhT5-3LXLB4


 

 

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 in 

ons vijfde jaar hebben een eindgesprek (examen) 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!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  De werkweek en schoolreizen. 

 

In juni en juli gaan organiseren we voor het eerst sinds 2019 weer een werkweek of schoolreis voor de 

leerlingen. Het programma ziet er voor de verschillende leerjaren als volgt uit: 

 

Klassen 1 5 juli  activiteitendag 

  6 t/m 8 juli schoolkamp naar “summercamp Heino” 

 

Klassen 2 Helaas heeft “Buitencentrum Oldebroek” ons verblijf geannuleerd wegens de noodopvang aan  

gevluchte Oekraïners.    

5 juli  Theatervoorstelling “Hot Spot”  

6 t/m 8 juli Verschillende activiteiten en uitstapjes vanuit school 

 

Klassen 3 5 juli  Theatervoorstelling “Hot Spot” 

  6 t/m 8 juli Verschillende activiteiten en uitstapjes vanuit school 

 

Klassen 4 20 juni  Een dagje Amsterdam 

 

Klassen 5 23 juni  Een dagje Amsterdam 

 

 

 

 

 

https://www.peppels.net/app?o=Algemeen::Home
https://heino.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=vhT5-3LXLB4
https://www.youtube.com/watch?v=vhT5-3LXLB4


 

 

5. 17 mei: Informatieavond voor ouders van 1e klassen 

 

Op dinsdagavond 17 mei is de jaarlijkse informatieavond over het “vakkenpakket” (vapa). Deze 

informatieavond is voor ouders van leerlingen die nu in het eerste jaar zitten. 

 

Tijdens deze avond informeren wij de ouders over de organisatie van het vakkenpakket in de leerjaren 2-3-4. 

De leerlingen kunnen vanaf leerjaar 2 zelf voor een groot deel hun praktijkvakkenpakket samenstellen.  

Alle ouders van de 1e klassen hebben per mail een uitnodiging ontvangen. 

 

We beginnen op 17 mei om 19.30 uur. Uiterlijk om 20.30 uur sluiten we af. 

Parkeren is mogelijk op ons eigen parkeerterrein te bereiken via de voorzijde van ons gebouw. 

 

We zien u graag op dinsdag 17 mei! 

 
 

 

6. Geslaagd voor het VCA diploma! 

 

In de week van 9 mei hebben 18 kandidaten meegedaan met de VCA cursus.  

Maar liefst 16 van de 18 kandidaten zijn geslaagd! VAN HARTE GEFELICITEERD! 

 

 

 


