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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. 

 

Fietskeuring en (reflectie) stickeractie 

Op dinsdag 13 en 20 december vindt de fietskeuring en de reflectie sticker actie plaats. Deze actie wordt 

mede mogelijk gemaakt door de leerlingen van mobiliteit, door Kringloop Oss en door het Innovatie Centrum 

Verkeer en Logistiek. Ouders/verzorgers ontvangen per mail een informatiebrief waarin staat op welke manier 

je goedkeuring aan de stickeractie kan geven. Deze actie is geheel vrijblijvend. 

 

 

 

 

SingelDingen 
Informatieblad van het Hooghuis, locatie De Singel voor Praktijkonderwijs 

https://www.youtube.com/watch?v=CDQOg-AMW2w&t=32s


 

 

Presentatie van het Innovatiecentrum Verkeer en Logistiek door dhr. Arno Smits. 

Op maandag 12 december verzorgt dhr. Smits een presentatie aan zoveel mogelijk klassen in de aula. 

De planning is als volgt: 

Start Eind  Klas 

08.35 09.05 1a, 1b, 1c, 1d, 1k (met hun leraar van dat moment) 

09.05 09.35 2a, 2b, 2c ,2d 2k (met hun leraar van dat moment) 

09.35 10.05 3a, 3b, 3c, 3d 

10.05 10.25 Pauze (aula gesloten) 

10.30 11.00 4a, 4b, 4k, 5k,  

Let op: Als het eerste lesuur coaching is zorg dan dat je op tijd op school bent. 

 

De planning voor dinsdag 13 en 20 december die volgt. 

De coördinator van deze activiteit is dhr. Jop Moeskops. 

 

2. De leerlingenraad verkiezingen 

 

Dit schooljaar heeft de leerlingenraad een anonieme verkiezing georganiseerd voor leerjaar 1. Leerlingen die 

graag bij de leerlingenraad wilden schreven daarvoor een stukje tekst (zonder naam of foto). De leerlingen uit 

leerjaar 1 hebben gekeken naar welke tekst hen het meeste aansprak en gestemd. De leerlingen van de 

leerlingenraad hebben de stemmen geteld en de uitslag gepresenteerd in de aula tijdens de pauze. De 2 

nieuwe leden zijn; Semih Özdemir (klas 1K) & Dani Bremer (klas 1B). Namens de leerlingenraad feliciteren we 

Semih en Dani en kijken we uit naar een fijne samenwerking. Hieronder kun je lezen waarom zij bij de 

leerlingenraad willen: 

Semih Özdemir: 

 

Dani Bremer:  

 

Wat doet de leerlingenraad? 

De leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van de leerlingen op een school. De leerlingenraad is er om 
mee te denken, praten, overleggen, adviseren en beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De 
raad baseert zich daarbij op de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Ook 
kan de school (directie, docenten) onderwerpen op de agenda zetten om de mening van de leerlingen te 
horen.  

De eerstvolgende vergadering is op 12 december. Een van de agendapunten is het bespreken van de 

intentieverklaring AGSIP (agressie, geweld, seksuele intimidatie en pesten) en deze wordt eventueel 

bijgesteld en ondertekend. Vervolgens wordt deze gepubliceerd in de schoolgids. 

 



 

 

Contact met de leerlingenraad 

➢ Er is een ideeënbus aanwezig in de aula van 
de school. Daarin kunnen leerlingen en medewerkers 
ideeën of vragen voor de leerlingenraad posten. 
➢ De leerlingenraad heeft sinds kort ook een 
mailadres: leerlingenraaddesingel@hethooghuis.nl  

 

 

 

 

 

3. Website ouder- en jeugdsteunpunt samenwerkingsverband 

 
Het SWV heeft vanaf nu een Ouder- en jeugdsteunpunt. 

Denk je dat jouw kind extra ondersteuning nodig heeft op 

school, maar weet je niet hoe je dit aanpakt? Wil je weten 

welke hulp je kunt verwachten van een school en wat 

basisondersteuning is? Of vraag je je af hoe passend 

onderwijs in Nederland en in deze regio werkt? Dan kun je 

terecht bij ouder- en jeugdsteunpunt 30 06. 

 

Website Ouder-en jeugdsteunpunt - SWVVO3006 

 

4. Week van respect. 

 

Van 7 t/m 11 november was de week van respect. In de klassen hebben verschillende lesactiviteiten 

plaatsgevonden rond het thema RESPECT. Op vrijdag 11 november werden de derde klassen bezocht door 

dhr. René Peters. Dhr. Peters zit in de Tweede Kamer en hij is met de leerlingen van de derde klassen in 

gesprek gegaan over RESPECT. Over zijn ervaringen en de ervaringen van de leerlingen.  

Leerlingen konden in onze aula ook een bijdrage leveren aan “de muur van respect” (zie foto). 

 

mailto:leerlingenraaddesingel@hethooghuis.nl
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.swvvo3006.nl%2Fwebsite-ouder-en-jeugdsteunpunt%2F&data=05%7C01%7Ch.terpstra%40hethooghuis.nl%7C43c32ff0befb49dd898708dac6191d69%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C638040108418097760%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mc8zfdK5sURpu3I3IJY%2BCF7%2FT6jdcrD13hZIV8SoxJE%3D&reserved=0


 

 

 
De muur van respect in onze aula. 
 
5. Rookverbod op school 

 
Op onze school en in de directe omgeving geldt een 
(wettelijk) rookverbod voor leerlingen en 
medewerkers. Dat geldt ook voor alle andere vormen 
van roken. We zien al jarenlang dat er steeds minder 
gerookt wordt door jongeren en medewerkers. 
Vanaf 1 januari 2023 geldt er ook een (wettelijk) 
verbod op allerlei smaakjes voor de e-sigaret.  
 
 
 
Wil je er meer over weten? Kijk dan eens hier: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/roken/regels-e-sigaret  
Weet je trouwens dat het kopen van een e-sigaret onder de 18 jaar verboden is? 
 
 
 
 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/roken/regels-e-sigaret


 
 

 

 
6. Wist je dat?  TOS vaker voorkomt dan autisme? 

 
“Een zoektocht van een moeder naar de juiste zorg voor haar zoon met een onzichtbare stoornis.” 

In “de onzichtbare wereld die TOS heet”, neemt Kitty u mee in haar strijd naar de juiste begeleiding 
voor Logan. Haar zoon heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Voordat ze deze diagnose kregen 
werden zij van het kastje naar de muur gestuurd en kreeg hij zelfs een verkeerde diagnose. Waar voor 
kinderen met autisme deuren opengaan, gingen alle deuren voor ons dicht. 

Juist de onbekendheid bij o.a. ouders, docenten en (ortho)pedagogen, zorgt ervoor dat duizenden 
kinderen elk jaar vast komen te zitten in ontwikkeling en het onderwijs, zonder de juiste hulp te krijgen.  

 

Wist je dat? Leerlingen met TOS 

- Problemen hebben met beurtwisseling. 

- Moeite hebben om bij het onderwerp te blijven.  

- Sociale codes van gespreksvoering slecht aanvoelen.  

- Blijven hangen in een eigen verhaal. 

 

 

 

7. Vuurwerk 

 
De maand december is de maand waarin de meeste vuurwerkincidenten gebeuren. Ook op school 

komt het wel eens voor dat iemand vuurwerk mee neemt. Het mag duidelijk zijn dat dat niet is 

toegestaan op school. Ons schoolreglement is daar duidelijk over.  

 

Hieronder volgt een samenvatting van de vuurwerkregels zoals die in Nederland gelden: 

- F1(licht)-vuurwerk mag het hele jaar worden afgestoken en verkocht; 

- Vuurwerk afsteken is alleen toegestaan van 18:00 (31 december) tot 02:00 (1 januari); 

- Illegaal vuurwerk is verboden om in bezit te hebben en af te steken; 

- Per vervoer of huishouden mag je maximaal 25 kilo vuurwerk in bezit hebben; 

- Vuurwerk kopen alleen mogelijk op 29, 30 en 31 december (F1-vuurwerk uitgezonderd); 

- Kopen van F1-vuurwerk mogelijk vanaf 12 jaar, F2-vuurwerk vanaf 16 jaar. 

 

Wil je meer weten? Klik dan HIER voor informatie van de Rijksoverheid of HIER voor informatie over 

illegale vuurwerkhandel. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk
https://youtu.be/-egZmn2kJzo


 
 

 

 

 

 

8. Planning december 

 

1 december Theater “De Rode Loper” voor klassen 1; thema: Pesten 

6 december Studiedag; geen lessen, stages op dinsdag gaan door 

8 december Spreekuur politie 

8 december Leerlingtoegankelijke dag 5A; geen lessen, beschikbaar zijn voor 

stagevoorbereiding. 

9 december Start periode 3 sport & fun 

12 december Start vapa (vakkenpakketten) periode 2 

13 december Fietskeuring en stickeractie 

14 december Theater “Like” door Play Back voor klassen 2 

20 december Fietskeuring en stickeractie 

22 december Kerstviering voor leerlingen tijdstip volgt 

23 december Kerstvakantie t/m vrijdag 6 januari 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


