
 
 

 

Het Hooghuis, locatie De Singel 
Euterpehof 20, 5342 CW Oss 
0412-224110 / infosingel@hethooghuis.nl 
www.hethooghuis.nl 

 
 
8 mei 2020 

 Inhoud: 
1. Herdenkingsplaats voor Gerrit van Erp 

2. Schoolkamp, schoolreisjes en diploma uitreiking 
3. Studiedagen 
4. Opstarten 2 juni 

 
 
1. Herdenkingsplaats voor Gerrit van Erp 
Op 22 april overleed onze conciërge dhr. Gerrit van Erp. Ter nagedachtenis aan Gerrit hebben we in onze aula een 

herdenkingsplaats ingericht. Deze laten we staan tot 12 juni. Als de school weer opent op 2 juni dan worden alle leerlingen 

in de gelegenheid gesteld om de herdenkingsplaats te bezoeken en om er een wens in Gerrit zijn boek te schrijven. 

Dat kan uiteraard alleen als iedereen zich aan de Corona regels houdt. We zullen dat goed organiseren.  

Zie de bijlagen voor informatie over de gedragsregels (ook in andere talen). 

 

2. Schoolkamp, schoolreisjes en diploma uitreiking 
De schoolkampen voor de 1e en 2e klas gaan niet door. Dat geldt ook voor de werkweek van de 3e klas en de schoolreizen 

voor klas 4 en 5. Op die dagen verzorgen we gewoon les.  Wegens de corona maatregelen en risico ’s hebben wij geen 

andere keuze dan dit zo te doen. 

Als u de ouderbijdrage daarvoor al betaald hebt dan betalen wij u uiteraard terug. U hoeft daar niets voor te doen. Onze 

financiële administratie heeft voldoende gegevens om de betaling terug te storten. Als u  op 19 juni nog noets heeft 

ontvangen kunt u contact opnemen met onze administratie infosingel@hethooghuis.nl . 

 

Diploma uitreiking / schoolverlatersavond 

Op 15 juni staat onze diploma uitreiking gepland. Helaas kan deze vanwege de regels van 30 personen niet doorgaan op de 

manier zoals we dat graag zouden willen. Op dit moment wordt er nagedacht op welke manier we de diploma’s toch uit 

kunnen reiken. Leerlingen en ouders ontvangen daar bericht over als we daar meer over weten. Jouw mentor houdt je op 

de hoogte.

 

 3. Opstarten 2 juni 
 We verwachten dat onze school weer op dinsdag 2 juni open gaat. Dat zal NIET gaan zoals we gewend zijn. Vanwege de 

Corona regels kunnen we geen hele groepen ontvangen op school en kunnen we ook niet alle lessen voor alle leerlingen 

verzorgen. We moeten rekening houden met de thuissituatie van de leraren en met de mogelijkheden van ons gebouw. 

Op dit moment zijn we het volgende aan het voorbereiden:  

- De 1,5 meter samenleving in de school 

- Hygiëne en de school 

- Gezondheid en de school 

- Activiteiten in en rondom het schoolgebouw 

- Onderwijsinhoud en stages 

SingelDingen 
Informatieblad van het Hooghuis, locatie De Singel voor Praktijkonderwijs 

mailto:infosingel@hethooghuis.nl


 

Daarbij houden we ons altijd aan de landelijke richtlijnen en dat verwachten we ook van alle leerlingen die op school mogen 

zijn. We zullen ons daarbij richten op het basisdocument van de VO-raad en de overheid. Daarnaast is er een 

servicedocument speciaal voor het Praktijkonderwijs waar we sterk rekening mee zullen houden. Zodra de richtlijnen er zijn 

zullen we die vertalen naar onze schoolsituatie. 

 

 

                   

                   

 

Wij verwachten dat we op 20 mei een uitwerking hebben van de richtlijnen. Zodra deze voltooid zijn informeren wij alle ouders en 

leerlingen daar over. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


