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Inhoud: 

1. Hulphond “Stitch” 

2. Kijk eens in Peppels 

3. Planning januari 2023 

4. Kerstvakantie en nieuwjaar 

 
1. Onze “hulphond in opleiding” heet “Stitch”. 

 

Vorig schooljaar was het 

goede doel van onze school 

de stichting hulphond. 

Dankzij de inzet van 

leerlingen en collega’s 

konden we een mooi bedrag 

overmaken. Inmiddels 

hebben we bericht van de 

stichting hulphond dat van 

ons geld een puppie wordt 

opgeleid tot hulphond. 

“Onze” hond heet Stitch. 

Stitch is nu 5 maanden oud 

en heeft al veel geleerd. Kijk 

maar eens hiernaast. 

 

Het goede doel voor dit 

schooljaar is de “wens-

ambulance”. Wil je daar 

meer over weten dan klik 

maar eens HIER. 

 

 

 

 

 

 

SingelDingen 
Informatieblad van het Hooghuis, locatie De Singel voor Praktijkonderwijs 

https://www.hulphond.nl/
https://wensambulance.nl/


 

 

2. Kijk eens in portfolio Peppels 

Sinds twee jaar werken we met een portfolio van de leerling. Wij noemen het portfolio Peppels. Dat is de 
naam van het systeem waarin we alles registreren. Het portfolio is voor het praktijkonderwijs wettelijk verplicht. 
In Peppels (het portfolio) verzamelen we met de leerling samen allerlei informatie over de (les) activiteiten. De 
leerling kan leren om er zelf allerlei persoonlijk (ontwikkel) zaken in up te loaden.  

Na iedere periode maken wij een ”bewijs van deelname” waarin we samen met de leerling vastleggen wat zijn 
ontwikkeling is geweest. We doen dat aan de hand van competenties.  

Ook thuis kan iedereen zien wat de laatste stand van zaken is. In onze bijlage van de locatiegids staan de 
data waarop Peppels (het portfolio) is bijgewerkt. 

Inloggen in het portfolio “Peppels”.  

Om in te loggen ga je naar peppels.net. Iedere leerling logt in met zijn voor- en achternaam aan elkaar. 
Bijvoorbeeld: JanJansen (let op de hoofdletters). De leerling beschikt over zijn eigen wachtwoord. 

Klik maar eens op onderstaande afbeelding (houd de Ctrl-toets ingedrukt): 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://communicatie.hethooghuis.nl/desingel/wp-content/uploads/sites/6/2022/07/Bijlage-Locatiegids-22-23_DEF_W.pdf
https://www.peppels.net/app?o=Algemeen::Home


 
 

 

3. Planning Januari 2023 

 

23 december t/m  

6 januari 

Kerstvakantie; let op 23 december wel stages! 

9 januari 2023 Start school; einde kerstvakantie 

10 januari Spreekuur contactpersoon politie 

16 januari Leerlingenraad  

17 januari  Rondleidingen voor ouders met nieuwe leerlingen 

25 januari Interscolaire basketbal voor klassen 1 

26 januari Rondleidingen voor ouders met nieuwe leerlingen 

31 januari Ouder”avond” (Ouder Leerling Mentor OLM gesprekken) vanaf 15 uur 

3 februari Start periode 4 Sport & Fun 

 

 

4. Kerstvakantie en Nieuwjaar 

 

Het kalenderjaar 2022 zit er al weer (bijna) op. Nog een paar dagen en dan beginnen we aan 2023. 

Vorig jaar nog, werden enkele dagen voor de kerstvakantie, alle scholen weer gesloten vanwege 

corona. Gelukkig is ons dat daarna bespaard gebleven. Hoewel het soms nog best wennen is om na 

een lange corona periode weer “gewoon” school te zijn, zijn we blij dat alles weer normaal is. 

 

Wij willen alle leerlingen en ouders bedanken voor de samenwerking en het vertrouwen in de 

afgelopen maanden.  

Aanstaande donderdag  (22 december) hebben we de kerstviering met de leerlingen. Alle leerlingen 

zijn uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Voor de klassen 1-2 en 3 is het onderwijstijd (in plaats 

van vrijdag) en die moeten aanwezig zijn. We beginnen om 17.00 uur.  

 

De leerlingen van de klassen 3-4 en 5 die stagelopen mogen kiezen of ze aanwezig zijn. Zij hebben 

dat inmiddels doorgegeven aan hun mentor. De stages gaan op donderdag en vrijdag gewoon door. 

Dat hebben we afgesproken met de stageadressen. 

 

Wij wensen alle leerlingen en ouders hele gezellige Kerstdagen toe en een gelukkig en gezond 2023! 

Laten we er samen een mooi nieuw jaar van maken. 

 

Team De Singel 

 

 

 


