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1. Veilig fietsen; zorg dat je gezien wordt 

 

De dagen worden weer korter en dat betekent dat het 

nog donker is als je ’s morgens naar school fietst. Het 

is aangetoond dat de meeste ongelukken met fietsers 

in het verkeer te maken hebben met zichtbaarheid. 

Als je fietsverlichting goed werkt dan ben je in ieder 

geval van de voorkant en van de achterkant zichtbaar. 

Vaak is trouwens de kwaliteit van de goedkope 

“wegwerp lampjes” niet al te best. De meeste 

aanrijdingen met fietsers gebeuren in de flank. Dat 

betekent van de zijkant. Het is dus van groot belang 

dat je zowel van voren en van achteren, ook vanaf de 

zijkant goed zichtbaar bent. 

 

Kijk maar eens naar dit filmpje. Klik HIER. 

 

Op dit moment onderzoeken we of er mogelijkheden zijn om de leerlingen een (vrijwillige) fietskeuring aan te 

bieden waarbij we tegelijkertijd de zichtbaarheid in het verkeer willen vergroten. Als het lukt om dit te 

organiseren dan willen we dit in de maand november uitvoeren. Hierover volgt later meer informatie. 

Wil je er meer over weten? Dan kan je ook HIER nog kijken.  

 

 

 

 

 

SingelDingen 
Informatieblad van het Hooghuis, locatie De Singel voor Praktijkonderwijs 

https://www.youtube.com/watch?v=CDQOg-AMW2w&t=32s
https://youtu.be/kIyyc52MMtI?list=TLGGP_FYf9AslKExNDEwMjAyMg


 

 

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, het maken van 

(gedrags)keuzes en het vergroten, beheersen en richten daarvan met begrip, respect en gevoel voor de 

mensen om hen heen. Vandaag is de laatste training voor de tweede klassers. Vanaf volgende week 

beginnen alle “sport & fun” activiteiten voor de klassen 1 en 2. 

 

3. Oriëntatie op sportverenigingen in Oss 

 

Omdat wij het belangrijk vinden dat onze leerlingen goed zicht krijgen op wat de Osse sportverenigingen te 

bieden hebben gaan we dit schooljaar verder 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. Deze oriëntatie kunnen we realiseren dankzij het 

nationaal programma onderwijs. 

 

4. 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.  

Zoals op alle scholen hebben we soms ook op onze school te maken met incidenten die de 

veiligheidsbeleving van leerlingen en medewerkers kunnen aantasten. Afhankelijk van de aard van het 

incident en de wijze waarop we met veroorzakers in gesprek kunnen gaan bepalen we welke 

schoolmaatregelen passend zijn. Wij vinden het belangrijk dat iedereen in en om ons schoolgebouw zich veilig 

kan voelen. Daar willen we ook graag op investeren. 

Incidenten die bij ons bekend zijn krijgen de aandacht die ze verdienen. Soms is dat met bestraffen maar 

meestal is het praten over (de invloed van) het gedrag voldoende om leerlingen te helpen om ander gedrag te 

laten zien. Heb je een onveilig gevoel op school? Praat er dan over met je mentor of met onze 

leerlingcoördinator.  

 

 
 De winnende anti pest poster   Onze “WIJ” poster voor rust en veiligheid  

van Donna (2B) : antipest week 2022    

 
 



 

 

5. Roostermededelingen via de Zermelo app  

 

Alle leerlingen kunnen beschikken 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. Tip: kijk dagelijks vóór je naar 

school gaat of er wijzigingen voor jou zijn!  

 

6. Informatieavond STAGE op dinsdagavond 18 oktober 

 

In het derde jaar van onze school gaan de leerlingen op bepaalde voorwaarden stage lopen. De stages 

beginnen nadat de leerlingen stagegeschikt zijn bevonden. Leerlingen kunnen hun stagegeschiktheid laten 

zien in alle lessen en met name in ons Stage en Arbeidstrainings Programma (STAP). 

 

Op 18 oktober willen we alle ouders van onze derde jaars leerlingen uit klas 3A, 3B, 3C en 3D informeren over 

de mogelijkheden en voorwaarden van de stages op onze school. We kijken tijdens de informatieavond ook 

vooruit naar het vierde en vijfde schooljaar. 

 

De ouders van de derde klassen zijn via de mail uitgenodigd. Kijk dus even in uw mailbox. We beginnen om 

19.30 uur. En de presentatie wordt door onze stagecoördinator verzorgd (mevr. Kristel van Uden van de 

Berg). U kunt ons gebouw aan de voorzijde bereiken. We hebben voldoende parkeerruimte. Maakt u svp 

gebruik van onze hoofdingang om het gebouw te betreden.  

 

 

 
7. Herfstvakantie 

 

Het is alweer bijna zover. Vanaf 24 oktober is het herfstvakantie. Wij wensen iedereen alvast een heel fijne 

vakantie. We zien iedereen graag weer terug op maandag 31 oktober! 

 
 

  
 
 

 



 

 

 

 


