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Beste ouders/verzorgers, 

Deze nieuwsflits is qua inhoud een beetje anders dan u van ons  
gewend bent. Normaal gesproken hebben we al tal van leuke  
activiteiten gehad en zijn er allerlei nieuwtjes die we graag met u 
willen delen. Ik had u willen vertellen over het knallende feest met 
Halloween, de sporttoernooien met de andere praktijkscholen of  
andere leuke activiteiten. Helaas gingen deze activiteiten dit jaar 
niet door. Ondanks deze teleurstelling zijn er natuurlijk ook  
successen in deze tijd. Zo hebben veel leerlingen (alsnog) examen 
gedaan en bouwen de leerlingen een mooi onderkomen voor onze 
dieren. De toppers van onze arbeidstraining kunnen nu echt  
spullen gaan verkopen en het is nog nooit zo schoon geweest in 
school. Meer hierover en over andere leuke ontwikkelingen leest u 
in deze nieuwsflits. 

Ewoud Stadman 
locatiedirecteur

Tijdens de Open Dag van afgelopen februari hebben we op school 
een goede doelen actie georganiseerd. Elke bezoekende leerling 
mocht 4 muntjes á 1 euro naar keuze verdelen. De goede doelen 
waar uit gekozen kon worden, waren de Voedselbank en de  
Fûgelhelling. Voor beide goede doelen hebben we een mooi 
geldbedrag bij elkaar weten te krijgen. Doordat de school, door de 
corona maatregelen, in maart dicht moest, is de cheque voor de 
Fûgelhelling blijven liggen, maar niet vergeten. 

Cheque voor de Fûgelhelling 
Dit artikel is geschreven door Sonja Kramer

Mailtje sturen

Bellen kan ook

U leest ook een oproep van de locatieraad. We zoeken nog 1 of 2 ouders die het leuk vinden 
om vanuit interesse en met een positief kritische blik willen aansluiten bij onze locatieraad. 
Wij zouden dat erg op prijs stellen en ik verzeker u dat het erg leuk kan zijn om deelgenoot 
van uit te maken. 

Ondanks dat dit schooljaar alles een beetje anders is, proberen we de zaken op school zo 
goed mogelijk te regelen. We zijn er trots op dat dit tot op heden goed gelukt is. Bijna  
iedereen is gezond gebleven en daar waar dat even niet zo was, is dat nu wel weer zo.

Op moment van schrijven komen de kerstdagen snel dichtbij. Deze dagen gaan over 
‘samen zijn’ en ‘gezelligheid’ en ondanks alles hoop ik dat u deze dagen ook kunt gaan  
genieten, al is het maar van de kleine dingen. 

Ik wens u hele fijne feestdagen en een gezond 2021!

Sjanne de Boer, die al geruime tijd stage liep bij de Fûgelhelling, had de vrijdag voor de herfst- 
vakantie (9 oktober) haar laatste stagedag. En wat een bijzonder en mooi afscheid werd dat!  
Sjanne mocht namens Singelland De Venen de cheque van €220,- uitreiken aan Hettie Sinnema van 
de Fûgelhelling. Ze waren zeer verrast en blij met het geldbedrag. Het gaat gebruikt worden voor 
een vossenhok. Sjanne heeft er veel geleerd en een fantastische stage gehad.

https://www.steunbeatrixkinderziekenhuis.nl/actie/piet-swart
mailto:e.stadman%40singelland.nl?subject=
https://www.steunbeatrixkinderziekenhuis.nl/actie/piet-swart
https://singelland.nl/de-venen/contact


Psssst.... meer nieuws op de volgende pagina

Nieuwsbrief 12/2020

Op de Venen vinden we het erg belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen in de klas. Met verschillen-
de activiteiten laten we de leerlingen aan het begin van het schooljaar kennis maken met elkaar op 
een positieve manier.  Zo ook klas 1A. Wat hebben we al leuke dingen gedaan! Zo zijn we op 8 oktober 
(toen het allemaal nog mocht ) naar de pizzeria gegaan: kletsen, lachen en lekker eten. Zo leer je je 
klasgenoten wel kennen.  
Maar positieve groepsvorming is niet iets dat alleen maar aan het begin van het schooljaar belangrijk 
is, maar het hele jaar door. In de klas bv tijdens het mentoruur en het vak sociale vaardigheden doen 
we activiteiten die in het teken staan van samenwerking, elkaar leren kennen en plezier maken. Zoals 
samen het beste vliegtuigje bouwen, spelletjes en opdrachten om elkaar te leren kennen. Op deze 
manier krijg je natuurlijk een geweldig leuke klas, waar iedereen 
elkaar kent en zich veilig voelt!!!!

Positieve groepsvorming klas 1  
Dit artikel is geschreven door Maaike Scholte

Ieder jaar worden leerlingen in de leeftijd van 15,5/16 jaar in de gelegenheid 
gesteld om zich op te geven voor een aantal branchegerichte cursussen. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om de cursus vorkheftruck en/of om de cursus VCA (veiligheid, 
gezondheid en milieu - checklist voor aannemers). Ook kunnen leerlingen een 
cursus doen om zich voor te bereiden op autotheorie. 

Dit jaar hebben 17 leerlingen zich aangemeld voor de vorkheftruck cursus. Deze 
leerlingen zijn verdeeld in 2 groepen. Op 3 november was de eerste groep aan de 
beurt. Zij hebben die dag theorieles gehad en dit gelijk afgesloten met het  

theorie examen. Iedereen heeft het gehaald. Maar met het theorie examen alleen is 
het nog niet klaar. Op 4 november zijn de eerste 8 leerlingen naar Agrilog in  
Leeuwarden geweest. Daar hebben zij het praktijkexamen gedaan. Ze hebben het 
prima gedaan! Alle leerlingen van De Venen hebben hun Heftruck examen gehaald 
en 7 van de 8 leerlingen hebben ook nog eens hun reachtruck examen gehaald. 
Een hele mooie score! De tweede groep zal in het voorjaar examen gaan doen.

Vorkheftruck certificaat halen... 
Dit artikel is geschreven door Bart Jan de Ruijter
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Voor VCA hebben we dit 
jaar 24 aanmeldingen. Deze 
leerlingen gaan in 2 groepen 
les krijgen. Omdat je bij de 
cursus VCA veel informatie 
krijgt, is ervoor gekozen om 
deze cursus in 4 dagen achter 
elkaar te geven en direct op 
dag 4 (op een donderdag) af 

te sluiten met het examen. Dan zit de informatie 
nog vers in het geheugen. 

Op de vrijdag is er een extra theoriedag met een 
herexamen voor de leerlingen die het niet  
gehaald hebben op de donderdag. De twee  
theorie weken staan gepland voor de eerste en  
de tweede week van februari 2021.

VCA (veiligheid , gezondheid en milieu  
checklist voor aannemers)  
Dit artikel is geschreven door Bart Jan de Ruijter

Vorig jaar stonden in mei de praktijkexamens 
gepland maar deze konden in verband met  
Corona toen niet doorgaan. Gelukkig konden 
we het examen aan het begin van dit schooljaar 
alsnog afnemen.

Een aantal leerlingen zat inmiddels al in een 
symbiose traject op het mbo of was al helemaal 
overgestapt. Deze leerlingen zijn ter voorberei- 
ding nog speciaal een aantal keren op school 
geweest om zich goed voor te kunnen bereiden. 
Deze leerlingen zijn uiteindeli-
jk allemaal met vlag en wim-
pel geslaagd.  
De examinator vond alle leer-
lingen heel geschikt om met 
ouderen te werken. Dit zijn 
mooie complimenten!

De geslaagden waren  
natuurlijk zo trots als een 
pauw! Het behaalde  
certificaat zal op een later tijdstip officieel worden 
uitgereikt.

Examen woonhulp  
en schoonmaak 
Dit artikel is geschreven door Nicole Hoks

Afgelopen periode zijn we bij Arbeidstraining 
druk bezig geweest met het maken van kerst-
pakketten voor het personeel van Singelland De 
Venen. Leerlingen van klas 1 en 2 hebben een  
aantal uren in de week les bij Arbeidstraining. 
Tijdens deze lessen ligt de nadruk op het leren 
werken.  Door middel van het maken van de  
kerstpakketten worden de arbeidscompeten-
ties geoefend, zoals goed samenwerken, netjes 
werken en concentreren op je werk. Op deze 
manier worden de leerlingen voorbereid op de 
interne stage en daarna (in klas 3) natuurlijk de 
externe stage buiten school.  

Omdat sinds dit schooljaar Arbeidstraining en 
Interne Stage meer samenwerken, wordt er bij 
Interne Stage ook hard gewerkt aan de  
kerstpakketten. Samen hebben we de klus 
geklaard!

Arbeidstraining kerstpakketten 
Dit artikel is geschreven door Gomathi Post



Psssst.... meer nieuws op de volgende pagina

Bent u nieuwsgierig, belangstellend, betrokken? 
Vindt u het leuk om achter de schermen te kijken 
op de school van uw kind? Dan is de locatieraad 
misschien iets voor u.

Afgelopen schooljaar heeft Kitty Veenstra haar 
taak in de locatieraad afgesloten. Wij danken haar 
voor haar inzet en betrokkenheid.
 
Wij zijn nu op zoek naar versterking voor de  
oudergeleding. De locatieraad komt 6 keer per 
jaar aan het eind van de middag of ‘s avonds bij 
elkaar. Ze bespreken daar samen met de school-
leiding ontwikkelingen en beleid van de school.  
De locatieraad kan ook zelf ideeën aandragen. 

U kunt u aanmelden via: 
 
 
 

Hartelijke groet van de locatieraad, 

Carla IJszenga (ouder)
Nicole Hoks (secretaris)
Henk Osinga (voorzitter)
Aaltsje Osinga (afgevaardigde MR)
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n.hoks@singelland.nl

Normaal gesproken gaan we begin december altijd naar de kerstmarkt in  
Beetsterzwaag om daar de door onze leerlingen zelfgemaakte kerstartikelen te 
verkopen. Heel begrijpelijk kan dit niet doorgaan door corona. Voor zowel de  
leerlingen als voor ons is dit wel een grote teleurstelling.  

Maar we hebben natuurlijk niet stil gezeten. In de afgelopen periode zijn we een 
samenwerking aangegaan met een winkel. Deze winkel heet Silleke/Oogappel en 
is te vinden naast de ANWB-winkel en tegenover de bibliotheek in Drachten.  
Zij gaan voor ons de door de leerlingen, bij arbeidstraining, zelfgemaakte  
producten verkopen. We zijn er erg trots op en hopen op deze 

manier meer bekendheid te krijgen van onze mooie producten en dat we misschien 
het hele jaar door een verkoop van onze producten hebben. Naast het aanleveren 
van de standaard producten zoals kaarsen en keramiek, gaan we ook op bestelling 
leveren. Je kunt hierbij denken aan het bedrukken van rompertjes als kraam-
cadeautje.  

Samenwerking tussen arbeidstraining en Silleke/Oogappel 
Dit artikel is geschreven door Gomathi Post

Bij Arbeidstraining  
zijn 2 leerlingen uit  
het eerste jaar onder  
begeleiding van onze 
vaste schoonmaakster 
bezig met schoonmaken 
in de school.  
 
Ze krijgen een stukje 
theorie waarbij ze onder 
meer leren hoe belangrijk 

je lichaamshouding is om bijvoorbeeld  
rugklachten te voorkomen.  
 
Ook leren de leerlingen hoe ze schoonmaak- 
middelen moeten gebruiken en welke doekjes  
er voor de verschillende schoonmaakklussen zijn.  
De leerlingen oefenen in het lokaal van  
Arbeidstraining/ interne stage. Ook oefenen ze  
op verschillende andere plekken in school. 
 
Mogelijk gaan deze leerlingen in de toekomst 
verder met dit profiel. 

Schoonmaken in de school
Dit artikel is geschreven door Gomathi Post

Oproep Locatieraad  
Dit artikel is geschreven door Aaltsje Osinga

https://www.steunbeatrixkinderziekenhuis.nl/actie/piet-swart
mailto:n.hoks%40singelland.nl?subject=
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Op maandag 28 september brachten burgemeester Jan Rijpstra en wethouder van onderwijs Bert 
Westerink van de gemeente Smallingerland een bezoek aan praktijkscholen De Ring (CSG Liudger) 
en De Venen (OSG Singelland) in het kader van de uitreiking van het ‘Gezonde School Vignet’.  
Omrop Fryslân was erbij om verslag te doen.  

De Gezonde School aanpak is een wijze om als school een gezonde levensstijl van leerlingen te  
kunnen bevorderen. De GGD ondersteunt dit door het aanbieden van een adviseur die de scholen 
kan helpen bij het toewerken naar een nog gezondere school. Het aantonen hiervan kan door middel 
van het behalen van de verschillende ‘Gezonde School vignetten’. Voor het voortgezet onderwijs zijn 
dit er negen in totaal. Wij waren al in het bezit van ‘De Gouden Kantine Schaal’ en nu hebben we dus 
ook ‘Gezonde school vignet’ voor voeding en beweging.

De burgemeester en wethouder kregen een rondleiding door de school, verzorgd door twee  
leerlingen van De Ring en De Venen. Tijdens deze ronde krijgen zij, samen met de leerlingen, in de 
gymzaal een sportieve challenge. De rondleiding eindigde in de kantine. Hier kregen ze een, door 
leerlingen gemaakte, gezonde snack en konden ze hun eigen gezonde smoothie fietsen.  
Het bezoek werd afgesloten met de uitreiking van de certificaten.

Burgemeester en wethouder bezoeken ‘Gezonde school’ 
Dit artikel is geschreven door William Wissink

beluister hier het verslag op 
Omrop Fryslan

https://www.steunbeatrixkinderziekenhuis.nl/actie/piet-swart
https://www.omropfryslan.nl/utstjoering/no-yn-fryslan-fan-28-septimber-2020-1200
https://www.omropfryslan.nl/utstjoering/no-yn-fryslan-fan-28-septimber-2020-1200


Voor de zomervakantie heeft Omrop Fryslân de 
serie ‘Ik bin PrO’ uitgezonden. In deze serie wordt 
een inkijkje gegeven in het onderwijs op de  
verschillende Friese scholen voor  
Praktijkonderwijs. Onlangs is hier een vervolg  
op gekomen, ‘Ik bin PrO in Coronatijd’.  
 
In deze aflevering dit keer een prominente rol 
voor onze leerlingen en collega’s. Zij vertellen  
over wat Corona met de leerlingen en  
medewerkers doet en wat dit bijvoorbeeld  
betekent voor de stages.  
 
De serie is te bekijken via deze link:
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De oude promofilm was alweer een aantal jaren oud. Tijd voor een nieuwe dus. Met het bedrijf Imazzo 
zijn in oktober professionele opnamen gemaakt in school. De leerlingen hebben natuurlijk een  
prominente rol gekregen in de film. Wij zijn heel tevreden met het eindresultaat. Het plezier van de 
leerlingen spat er vanaf en de film geeft een goed beeld van wie wij zijn en wat wij doen. De reacties 
van leerlingen en ouders zijn erg enthousiast. De film is op Youtube inmiddels al 1200 keer bekeken. 
 (Klik op de afbeelding om de film te bekijken.)

Nieuwe promofilm De Venen
Dit artikel is geschreven door William Wissink

‘Ik bin PrO in Coronatijd’
Dit artikel is geschreven door William Wissink

https://nos.nl/r/70074

Aangezien wij steeds meer dieren krijgen in onze 
schooltuin bij het profiel “dierverzorging”, werd 
het verblijf van de konijnen en de kippen echt te 
klein. Tijd voor iets nieuws dus. Nadat de  
leerlingen op internet inspiratie hadden 
opgedaan, hebben we twee ontwerpen  
uitgekozen. Met bloed, zweet en tranen hebben 
onze leerlingen daarna gewerkt en gebouwd om 
een prachtig onderkomen te realiseren. In het  
kippenhok wonen inmiddels een paar prachtige 
kippen.  
 
Het konijnenhok moet 
nog even wachten op 
de nieuwe bewoners.
De jonge konijntjes zijn 
inmiddels geboren. Na 
de kerstvakantie mogen 
ze verhuizen naar hun  
nieuwe onderkomen.  

Villa voor de konijnen en kippen
Dit artikel is geschreven door Gerdjan Benedictus 
en Jantina de Jong

We zijn nog op zoek naar een mooie naam  
voor het kippenhok én voor het konijnenhok.  

Heeft u / heb je een leuk idee, meld dit dan vooral! 

https://www.steunbeatrixkinderziekenhuis.nl/actie/piet-swart
https://nos.nl/r/70074
https://www.youtube.com/watch?v=c63Iwm4rTDE
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Wij wensen jullie  
een hele fijne kerstvakantie!

Agenda 
 
4 januari  Studiedag personeel. Leerlingen vrij. 
3 februari  Open Dag 
11 februari   Doe Middag leerlingen groep 7 & 8 
20 februari  Voorjaarsvakantie
8 maart  Coachdag
  
Wilt u op de hoogte blijven van wat er gebeurt op De Venen. Naast de website  
en Instagram kan dit nu ook via Facebook 

Kijk ook op onze websites en social media

Volg Singelland en Singelland De Venen ook op onze websites en op social media en blijf op de hoogte  
van het laatste nieuws. Klik op de pictogrammen of zoek op onze gebruiksnaam:

www.singelland.nl

singelland.nl/de-venen

Facebook De Venen: /Singelland-De-Venen 

Instagram De Venen: @singelland_devenen

Instagram Singelland: @osg_singelland

Twitter Singelland: @singelland 

 

Fotosite De Venen
 
Er worden regelmatig foto’s gemaakt van activiteiten op De Venen. Deze foto’s zijn voor leerlingen  
en ouders zichtbaar op onze eigen fotosite www.devenenfoto.com U vindt hier o.a. foto’s van de  
schoolfeesten, het schaatsen, de certificatenavond, sportdagen, kampen en laatste schoolweek  
activiteiten.  Ga naar de site en voer het wachtwoord ‘ring4’ in.

https://www.facebook.com/Singelland-De-Venen-102739075020372
https://www.facebook.com/Singelland-De-Venen-102739075020372
https://singelland.nl/
https://singelland.nl/de-venen
https://www.facebook.com/Singelland-De-Venen-102739075020372
https://www.instagram.com/singelland_devenen/
https://www.instagram.com/osg_singelland/
https://twitter.com/singelland
http://www.devenenfoto.com

