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1. STAP; oefenen vóór de stage
Drie jaar geleden zijn wij een samenwerking begonnen met “De

fietsverlichting in orde is. Kijk ook eens op

Rotonde” in Oss. Onze leerlinge bereiden zich in dit werkproject

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

voor op de stage. Onze leerlingen leren er om in een echte
werksetting zich te gedragen als werknemer van een bedrijf met

3.Stagegeschikt. Wat is dat?.

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

Als onze leerlingen gaan stage lopen moeten ze

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

STAGEGESCHIKT zijn. Stagegeschikt betekent dat leerlingen

zoveel mogelijk leerlingen in het STAP programma te laten

door een meerderheid van hun leraren, een voldoende

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

beoordeling hebben op onze COMPETENTIES. Het gaat om een

eerste periode sluiten wij op 23 november af. Bijna alle STAP

voldoende beoordeling op:

leerlingen zijn stagegeschikt bevonden en starten in periode 2

1. Zelfstandigheid, 2. Veilig en schoon werken, 3. Kwaliteit en

met hun eerste stage. Het STAP project is voor alle leerlingen

oplossingen, 4. Samenwerken, 5. Vriendelijk en collegiaal.

van de derde klas.

2. Veilig fietsen; IK WIL JE ZIEN.
In deze donkere dagen is het van groot belang dat je verlichting
van de fiets in orde is. De politie controleert hier streng op. Zorg
er dus voor dat je fietsverlichting in orde is. Inmiddels is de
campagne IK WIL JE ZIEN van start gegaan. Het is in deze tijd
erg belangrijk dat je gezien wordt in het verkeer. Het aandoen
van je fietsverlichting hoort daar gewoon bij. Tegenwoordig mag
je de fietsverlichting ook op je kleding of rugzak bevestigen. Een
bekeuring kost je al gauw 30 euro. Zorg er dus voor dat je

Als leerlingen positief beoordeeld zijn tijdens hun training in
STAP en door de docenten op school, mogen ze beginnen met
de stage.

4. Het vakkenpakket; periode 2

Het mag duidelijk zijn dat bijvoorbeeld zakken chips en

Op 26 november begint voor onze 2e, 3e en 4e jaars leerlingen

energiedrankjes daar niet bij horen. Wij vragen leerlingen en

de 2e periode van het vakkenpakket. Alle leerlingen worden

ouders mee te werken aan onze Gezonde school.

opnieuw ingedeeld in de praktijkvakken. Omdat voor sommige

https://www.youtube.com/watch?v=yGpzL3yhb_8

vakken meer wordt gekozen dan voor andere vakken is het
soms lastig om met alle keuzes rekening te houden. Wij vragen

7. Planning november

daarvoor begrip. Lukt het deze ronde niet helemaal, dan wel de

Datum

Onderwerp

volgende ronde.

5 november

Infoavond voor ouders van leerlingen

19.30-20.30 uur

voor schooljaar 2019 2020

5. De Singel, het regioloket Uniek Sporten en Sport Heroes slaan
de handen in één
Sporten en bewegen is gezond, maar ook erg leuk om te doen!

En masterclass PRO voor leerkrachten
en IB’ers van (S)BO
12 november

Aangepast middagrooster ivm BHV

Het is goed voor de conditie, je wordt er fit en vrolijk van, en

training docenten; zie onze website

tijdens het sporten doe je sociale contacten op. Daarom vinden

voor de roosteraanpassingen deze

wij dat sport belangrijk is voor iedereen. Middels de
samenwerking tussen Het Hooghuis locatie de Singel , het

middag
15 november

regioloket Uniek Sporten en Sport Heroes willen wij ervoor
zorgen dat iedereen kan genieten van sport en bewegen.
Het regioloket helpt graag bij het vinden van een geschikt en

Studiemiddag; lesvrij vanaf 12.00 uur,
wel stages

22 november

Mini symposium Kentalis op De Singel

16.00 tot 21.00 uur

voor genodigden

27 november

Studiemiddag; lesvrij vanaf 12.00 uur,

passend aanbod. Dit kan op individueel niveau maar we kijken

wel stages

ook mee in het onderwijs of er leerlingen zijn die behoefte
hebben aan een passend sportadvies.

8. Bus sponsors
Onze school is in het bezit van een gesponsorde schoolbus.

Sport Heroes is een programma van Stichting Special Heroes

Daar mee bezoeken we wekelijks onze buitenschoolse

Nederland en al meer dan 10 jaar een succes binnen het

projecten. Wij bedanken de volgende sponsors:

speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en het speciaal basis

Bus sponsors

onderwijs. Het doel is om sport- en beweegparticipatie te
vergroten, door leerlingen zelf te laten ervaren hoe leuk sporten
en bewegen is. Programma is toegesneden op behoefte en
situatie van de doelgroep – gefaseerd en veilig kennismaken
binnen de school.

Jonneke Reclame
J. Jansen Schilderwerken
v.o.f. De Leeuw
De Postbode
Mobics BV

Heb je nog vragen of wil je meer informatie over het regioloket
Uniek sporten? Dan kun je contact opnemen met Wendy
Nederkoorn.
E-mail: wendy@sport-expertise-centrum.nl. Telefoonnummer:
0412-631039.

Alpineworld B.V.
Heurkens & Van Veluw B.V.
Derijks
Invic
Opitec Nederland B.V.
Hoes Projectstoffering

Mocht je vragen hebben over het Sport Heroes of de stichting

Warsco Units Nederland B.V.

Special Heroes Nederland dan kun je contact opnemen met

Megens Installaties

Wendy van Creij. E-mail: wvancreij@specialheroes.nl.

Kwalitaria 't Krinkelhoekje

Telefoonnummer:

Bart Strijbosch B.V.

06-20405381.

Roy Steenbekkers Vloertechniek

6. Gezonde school, sport en bewegen

JK Garagedeuren en Rolluiken

In oktober heeft onze school het vignet Gezonde school, sport

Switch

en bewegen gekregen. Daarmee hebben we aangetoond dat

Tramex

onze school een gezonde school beleid voert.

De Koornbeemd B.V.

Wat het betekent kan je zien in het filmpje via onderstaande link.

Automobielbedrijf Van Zummeren B.V.

https://www.youtube.com/watch?v=79N7f11TM7Y

Lukken Projecten
Compleet Print
HEMA Oss

Dombosch Bouw B.V.
IBN Facilitair

9. 55 Jaor Schik mé mekaor !

Maaskant Reizen

Beste carnavalsliefhebbers van de Osse scholen,

Publisher Services B.V.

Op zaterdagmiddag 17 november a.s. gaan in de Groene Engel

Vervoerservice Van Driel

de deuren open voor de onthulling van de 53e Osse jeugdprins

Wim Muskens Actief

en zijn adjudant.

De Zwaan Rent Food Event

Na een prachtig carnavalsjaar moeten ook de 52e Jeugdprins

Heywood Vloeren B.V.

Thijmen en zijn adjudant Matz hun spullen inleveren en

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

overdragen aan de nieuwe prins en zijn adjudant. Hoe dit zal
gaan blijft nog even een verrassing. In ieder geval zal Joris
Brukx voor en na de onthulling een geweldig leuk programma
voor de kinderen brengen. Dit mag je niet missen!
Kom daarom allemaal, met jullie ouders e/o broers en zusjes
naar de Groene Engel, Kruisstraat 15 in Oss. De middag begint
om 14.30 uur en toegang is gratis!
Graag tot ziens, want schik maken doe je mé makaor!
Jeugdcommissie Stichting Carnavalsviering Oss

10. Nieuwe collega’s op De Singel
Sinds enkele weken werken er op De Singel 2 nieuwe collega’s.
Zij vervangen enkele leraren van onze school die voor korte of
langere tijd afwezig zijn.
Het gaat om mevrouw Bosch. Zij vervangt voornamelijk de
theorielessen van verschillende klassen. En het gaat om de
heer. Kruizenga. Hij vervangt enkele technieklessen en
theorielessen in verschillende leerjaren. Dhr. Kruizenga is ook
mentor van een 4e klas. De ouders van die klas zijn door ons
per brief geïnformeerd.
Wij wensen de nieuwe collega’s veel succes op onze school!

De volgende Singeldingen verschijnt op 7 december 2018

