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Oss huilt, is stil, kleurt zwart. Het medeleven is groot. Met onze 

gedachten zijn we bij de betrokkenen. Laten we elkaar vasthouden. 

   

Uit respect en medeleven hangt onze vlag halfstok tot 8 oktober. Op 

die dag vindt in Oss de herdenking plaats van het dramatische 

treinongeluk van 20 september waarbij 4 kinderen zijn overleden en 

2 personen zwaar gewond raakten. 

H. Terpstra, locatiedirecteur 

 

1. De kop is er af! 

We hebben een vliegende start gemaakt. In de week van 20 

augustus hebben we alle leerlingen verwelkomd op onze school. 

Iedereen had er zin in (althans, dat leek zo…). We hoorden dat ook 

wel terug op de kennismakingsavonden van de ouders met de 

nieuwe mentoren. Inmiddels zijn we al weer een week of 6 verder en 

zijn ook de nieuwe leerlingen gewend aan het reilen en zeilen op 

onze school. Veiligheid vinden wij het allerbelangrijkste want in een 

veilige omgeving voel je je gerespecteerd en gewaardeerd. En dan 

kom je het beste tot leren en ontwikkelen. 

Mochten er signalen zijn waarbij de veiligheid in het geding is dan 

kunnen leerlingen en ouders dat aangeven bij de docent, de mentor 

of de leerling coördinator. Wij maken er waar mogelijk werk van…! 

 

2. De werkkleding 

 

Die vliegende start geldt helaas niet voor de levering van de 

werkkleding. Onze school heeft deze als rampzalig ervaren en vele 

ouders ook. Het bedrijf heeft forse problemen gehad met hun 

nieuwe bestel- en betaalsysteem. Nog steeds zijn er leerlingen die 

wel besteld en betaald hebben maar die nog niets geleverd hebben 

gekregen. Iedereen zal begrijpen dat dit voor ouders en school tot 

onbegrip en irritaties heeft geleid. Wij hebben inmiddels aangegeven 

dat dit bedrijf door ons niet meer zal worden aangeprezen aan onze 

leerlingen en hun ouders. Overigens is het goed om te weten dat 

ouders vrij zijn om bij ieder bedrijf werkkleding aan te schaffen. Voor 

jongens geldt dat het een blauwe overal is en werkschoenen. Voor 

meisjes mag het een blauwe stofjas zijn ook met werkschoenen. Na 

de herfstvakantie kunnen leerlingen niet deelnemen aan de 

praktijklessen zonder de juiste kleding en schoenen. 

 

  

SingelDingen 



 

3. Roosterwijzigingen op je telefoon  

Indien wij op tijd geïnformeerd zijn over ongeplande afwezigheid van 

docenten dan publiceren we dat op onze website. 

Leerlingen kunnen eenvoudig een snelkoppeling op hun telefoon 

zetten:  

Ga naar: https://desingel.hethooghuis.nl/, dan naar INFO en 

ROOSTERWIJZIGINGEN. 

Android/Google: Klik dan op de 3 puntjes rechtsboven in je scherm 

en klik op TOEVOEGEN AAN STARTSCHERM 

Apple/IOS: klik op TOEVOEGEN AAN STARTSCHERM. 

Je krijgt dan een linkje op je beeldscherm waarmee je direct naar de 

roosterwijzigingen kunt gaan. Wel zo handig! 

 

 

 

 

4. Het goede doel:  

Van de stichting “Bij de handjes” ontvingen wij dit berichtje: 

Op de eerste plaats bedankt voor de geweldige sponsoring ! Wat 

een geweldige leerlingen om zo’n  bedrag bij elkaar te sparen  € 

1322,73 ! 

Wat zijn wij hier blij mee , en leggen dit bedrag bij ons kamp wat 

nu ook geboekt is !!!!  

Dank zij jullie sponsoring kan dat nu doorgaan in maart 2019 in 

Vorstenbosch ! Sorry voor mijn late reactie , maar wij waren druk 

met de verhuizing van onze stichting de BijdeHandjes. Wij  zijn nu 

op woensdagmiddag voortaan in het Culturele Centrum de Iemhof 

in de Ruwaard  

Nogmaals namens alle BijdeHandjes en vrijwilligers , 

onze hartelijke dank!!! 

 

Dit schooljaar is ons goede doel het Koningin Wilhelmina Fonds 

(KWF) 

 

Het KWF zamelt geld in voor onderzoek naar de behandeling van 

kanker. Iedereen kent wel iemand met kanker in zijn omgeving. Dan 

weet je wat voor een verschrikkelijke ziekte dit is. Dankzij het KWF 

leert men kanker steeds beter te begrijpen en is er steeds meer 

mogelijk bij de behandeling er van 

 

5. STAP; oefenen voor stage 

Vier jaar geleden zijn wij een samenwerking begonnen met SHD in 

Oss. SHD is een bedrijf in Oss en zit in het Dessohouse van de 

voormalige Dessofabriek. Leerlingen van De Singel bereiden zich in 

dit werkproject voor op de stage. Onze leerlingen leren er om in een 

echte werksetting zich te gedragen als werknemer van een bedrijf 

met alle regels en afspraken die daar bij horen. STAP staat voor 

STage en Arbeidstrainings Project. Het doel van de school is om 

zoveel mogelijk leerlingen in het STAP programma te laten 

meedraaien in de 3 maanden vóór dat ze op stage gaan. De eerste 

periode sluiten wij op 23 november af. Als de STAP leerlingen 

stagegeschikt zijn bevonden starten ze in periode 2 met hun eerste 

stage. Vanaf 26 november starten de nieuwe groepen op van 3e 

jaars leerlingen die zich gaan voorbereiden op hun stage in periode 3 

van dit schooljaar (deze start op 18 maart 2019). 

 

6. Stage informatie 

Afgelopen dinsdagavond 25 september hadden we op school onze 

jaarlijkse stage-informatie-avond. Alle ouders van onze 3e jaars 

leerlingen waren 2 maal per mail en 1 maal per brief uitgenodigd. 

Iets meer dan de helft van de uitgenodigde ouders was aanwezig. 

Vanaf het 3e schooljaar vormt de stage een belangrijke plaats in het 

verdere vervolg van onze school. De samenwerking tussen ouders 

en school vinden wij erg belangrijk om de stages tot een succes te 

maken. Stage vormt een wettelijk verplicht deel van ons 

onderwijsaanbod. 

U kunt de stage informatie terug vinden op onze website: 

https://desingel.hethooghuis.nl/2018/09/25/stage-informatie-2018/ 

 

Wanneer is de leerling stagegeschikt? 

Op school en in het STAP project beoordelen wij de leerlingen op 

alle praktijkvakken en gym. Wij beoordelen op de volgende 

competenties: 

1. Zelfstandigheid  

2. Veilig en schoon werken 

3. Kwaliteit en oplossingen 

4. Samenwerken 

5. Vriendelijk en collegiaal. 

Als leerlingen positief beoordeeld zijn tijdens hun training in STAP en 

door de docenten op school, mogen ze beginnen met de stage. Je 

hebt een voldoende als meer dan de helft van de docenten een 

positief advies heeft gegeven. 

Het stageteam zoekt een passende stageplek. Alle contacten met het 

bedrijf of de instelling lopen via de stagedocent van onze school. 

  

https://desingel.hethooghuis.nl/
https://desingel.hethooghuis.nl/2018/09/25/stage-informatie-2018/


 

7. Planning oktober  2018 

 

2 oktober Studiemiddag; lesvrij vanaf 12.00 uur, 

wel stages 

3 oktober Interscolaire voetbal; info volgt 

10 oktober Studiemiddag; lesvrij vanaf 12.00 uur, 

wel stages 

  

  

 

 

 

15 t/m 19 oktober Herfstvakantie 

22 oktober Start school 

 

8. Veilig fietsen 

De donkere dagen naderen snel. De zon komt later op en gaat 

vroeger onder. Je fiets vaker in het donker. Zorg er voor dat je gezien 

wordt. Kijk de lampjes van je fiets na en zorg er voor dat de 

reflectors op je fiets goed werken. 

Op onderstaande linkjes vind je informatie over veilig fietsen. 

 https://teamalert.nl/themas/veilig-fietsen/ 

 https://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/tips-voor-veilig-naar-

school-fietsen 

 https://www.fietsersbond.nl/de-fiets/onderdelen/verlichting/ 

 

9. Bus sponsors 

Onze school heeft vorig jaar een schoolbus gekregen. De aanschaf 

van deze bus is mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Wij 

bedanken hartelijk: 

 

Jonneke Reclame 

J. Jansen Schilderwerken 

v.o.f. De Leeuw 

De Postbode 

Mobics BV 

Alpineworld B.V. 

Heurkens & Van Veluw B.V. 

Derijks 

Invic 

Opitec Nederland B.V. 

Hoes Projectstoffering 

Warsco Units Nederland B.V. 

Megens Installaties 

Kwalitaria 't Krinkelhoekje 

Bart Strijbosch B.V. 

Roy Steenbekkers Vloertechniek 

JK Garagedeuren en Rolluiken 

Switch 

Tramex 

De Koornbeemd B.V. 

Automobielbedrijf Van Zummeren B.V. 

Lukken Projecten 

Compleet Print 

 

HEMA Oss 

Dombosch Bouw B.V. 

IBN Facilitair 

Maaskant Reizen 

Publisher Services B.V. 

Vervoerservice Van Driel 

Wim Muskens Actief 

De Zwaan Rent Food Event 

Heywood Vloeren B.V. 

Autobedrijf Frans Hendriks 

Dhondt Stedenbouw en Architectuur 

Bouwbedrijf Van der Burgt 

Jumbo Wiegmans 

Mosmans Holding B.V. 

Artiprint B.V. 

Kentalis-Compas 

Het Hooghuis 

Mobatech Holland B.V. 

Ammanu Led Intelligence 
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