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Helemaal op de hoogte
Beste ouder/verzorger en leerling,
As ik nu naar buiten kijk dan zie ik het en als ik buiten loop dan voel
ik het, het voorjaar staat voor de deur. Bij het schrijven van het
voorwoord van de vorige nieuwsflits was alles nog onzeker. Toen
dachten we nog volledig open te kunnen blijven. We hadden de
hoop dat het de laatste maanden van het schooljaar misschien
mogelijk zou zijn om terug te gaan naar ‘normaal’.
Hoe is het nu in de school? Het is rustig, soms wel heel rustig.
“Fijn” zou je zeggen, maar dat ligt net iets anders. We missen de
dynamiek van de leerlingen en we missen de dynamiek van het
werken met elkaar. Maar toch beleven we momenteel heel veel
plezier in ons werk en het contact met uw zoon of dochter.
De leerlingen zijn zo blij om op school te zijn en ze doen het zo

Ewoud Stadman
locatiedirecteur
Mailtje sturen
Bellen kan ook

ontzettend goed. We waren in het begin bang dat de vele maatregelen ertoe zouden leiden
dat we continu als een soort van politieagent door de school zouden moeten lopen, maar
niets is minder waar. Op De venen houden we rekening met elkaar en dat doen we goed!
Ik ben mega trots op de leerlingen en de medewerkers.
Een bekende “filosoof” zei ooit, “Elk nadeel heb z’n voordeel” en dat is nu ook zo. Kleinere
klassen betekent meer aandacht en begeleiding voor de leerling die dat goed kan
gebruiken, helemaal in deze tijd. Dat zijn bijkomstigheden die ook successen opleveren.
Er is meer ruimte voor individuele begeleiding van de leerling, dit komt ten gunste van
de leerontwikkeling of de begeleiding bij de sociaal emotionele ontwikkeling. Ik hoop van
harte dat de stages straks ook weer allemaal door mogen gaan, want te veel thuis zitten is
niet goed.
Nu we weten dat het voorlopig zal zijn zoals het nu is, wachten we het af. Zodra er meer
mag, doen we meer! Ik ben u heel dankbaar voor het extra beroep dat we op u mogen
doen en ik ben blij met de goede samenwerking die wij ervaren met u. Al het goeds voor
de komende tijd en ik hoop dat we snel weer wat meer bij elkaar mogen zijn.
Vriendelijke groet,
Ewoud Stadman
Directeur

Psssst.... meer nieuws op de volgende pagina

Nieuwsbrief 03/2021

Hoe ervaren onze leerlingen deze corona tijd?
Dit artikel is geschreven door Sonja Kramer en leerlingen

Inmiddels hebben we al ruim een jaar te maken met de corona pandemie. Deze pandemie treft ons
allemaal. De een nog harder dan de ander! Bij ons op school werken we alweer een aantal maanden
met halve groepen en hebben we natuurlijk te maken met maatregelen zoals de 1,5 meter afstand en
de mondkapjes plicht. Voor onze leerlingen is dit ook niet altijd gemakkelijk. Wij hebben hen gevraagd
hoe zij het les krijgen in corona tijd ervaren en in hoeverre zij last hebben van leven in corona tijd.
Hieronder leest u een paar verhalen van hen:

Alana Postma, klas 1a
In deze corona tijd hebben we minder school want we moeten 1,5 meter van onze vrienden blijven
en onze groep is in tweeën gesplitst. Het is nu wel rustiger in de klas maar wel minder leuk en de
meeste vrienden van mij zitten in de andere helft. Gelukkig zit mijn beste vriendin bij mij in het
groepje. Er is ook een voordeel, want bij koken was het meestal luidruchtig en nu is het iets relaxter.
Ondanks dat we in halve groepen les krijgen, is er nog wel veel tijd voor leuke dingen. We doen onder
andere spelletjes zoals: Wie ben ik, Micado en Ganzenbord. We hebben met de klas de film “Koning
van Katoren” gezien. We hebben nu ook weer gym. Het is leuk want je bent dan best wel sportief
bezig. Voor valentijn is de hele klas in het zonnetje gezet. We hebben allemaal een mooie roos
gekregen met een lieve tekst.

Ines Benjamins, 1a
Ik ga op dinsdag en donderdag en vrijdag naar school en dat vind ik wel leuk. We gaan in halve
klassen en dat vind ik stom want dan is het kaal. Maar nu hebben we wel kortere dagen
en dat is wel leuk.

Danique Langoor, 5T2
1 jaar geleden is het coronavirus ons land binnengekomen. Het coronavirus houdt ons in bedwang.
Het heeft ons veranderd als mens. Het heeft ons leven veranderd. We hebben zoveel moeten opgeven. Je moet je nu aan zoveel regels houden die ons moeten helpen om corona tegen te gaan.
De 1,5 meter afstand, de lockdown, de avondklok, handen desinfecteren enz. Hugo De jonge is onze
minister van volksgezondheid. Hugo is super, super knap en super mooi en is altijd mooi gekleed.

Sven Planken, 5T2
In maart bestaat corona al een jaar. Veel mensen vinden het heel zwaar en hoe lang gaat dit nog
verder? Een jaar geleden vonden we het allemaal onzin, corona. Nu leven we elke dag ermee en
wordt het steeds zwaarder en zwaarder. Hoe lang gaat het duren en hoe lang houden we het nog
vol? Wat vind ik er zelf van? Nou ja, ik heb gelukkig niks gehad. De overheid zal het beter weten,
maar ik vind de regels wel zwaar. Hopelijk gaat het snel over, want veel mensen kunnen het niet aan
of worden er heel depressief van. Hopelijk gaat het snel over.
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Geslaagde Online Open Week

Dit artikel is geschreven door William Wissink
Normaal hebben we begin februari een Open Dag
voor de leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Een dag waarbij we ons samen met
onze leerlingen zo goed mogelijk presenteren.
Door alle Corona maatregelen kon de Open Dag
dit jaar helaas niet doorgaan.
Om alle leerlingen en ouders toch zo goed
mogelijk te informeren hebben we in samenwerking met de afdeling Communicatie & PR van
Singelland een Online Open Week georganiseerd
van 1 t/m 6 februari. Hiervoor hebben we onze
website helemaal gerestyled met nieuwe informatie en nieuwe foto’s. Met docenten en leerlingen zijn verschillende leuke video’s gemaakt die
een goed beeld geven van onze school.
Leerlingen konden meedoen aan een prijsvraag
en quiz en in deze week waren er een aantal live
‘Meets’ voor leerlingen en ouders.
Omdat dit voor ons natuurlijk ook nieuw was, was
het voor ons ook spannend of het goed zou overkomen. Op een normale Open dag krijg je meteen
wel feedback maar nu was het even afwachten.
Ondertussen hebben we al veel (nieuwe) ouders
gesproken en die reageerden erg enthousiast op
de sfeer op de website en de informatievoorziening. Een groot compliment aan alle leerlingen en
docenten die hun steentje hebben bijgedragen.
Nieuwsgierig geworden? Neem dan een kijkje op

singelland.nl/de-venen/groep-8

Tweeling wint prijsvraag
en quiz Online Open Week

Dit artikel is geschreven door Sonja Kramer
Dit jaar was onze Open Dag een Online Open
Week. Groep 8 leerlingen en ouders konden via
onze website een virtuele rondleiding krijgen
door onze school. Er was ook een prijs te winnen.
Wanneer je namelijk de virtuele rondleiding goed
bekeek, kon je een woord vinden: “Pro werkt”.
De prijs was een Google Play card van €50,-.
Ook was er een action camera te winnen met de
quiz “Hoe goed ken jij de Venen”.

En wat wil nou het toeval? De winnaressen
van beide prijzen zijn zussen van elkaar.
Een tweeling zelfs. Wietske Veenstra heeft
de Google Play card gewonnen en haar zus
Gerda Veenstra won de action cam.
Op vrijdag 19 maart kwamen zij op school
om de prijzen in ontvangst te nemen.
Ze waren erg blij met de prijs. Beide
meiden zijn al aangemeld voor volgend jaar.
Na de prijsuitreiking kregen ze daarom
meteen ook even een rondleiding om te
zien waar ze volgend jaar les hebben.
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Een Valentijnsroos voor iedereen
Dit artikel is geschreven door Gomathi Post

Rond Valentijnsdag werden de leerlingen van Singelland De Venen door hun
eigen mentoren in het zonnetje gezet. De leerlingen kregen een mooie roos met
daarbij een persoonlijk kaartje. Het voorbereidende werk voor deze actie is door
een paar leerlingen bij Arbeidstraining gedaan. De werkzaamheden waren; het
inpakken van de rozen en het maken van de kaartjes. De leerlingen hebben dit
heel netjes uitgevoerd, net als bij een echte bloemist. En ook super dat ze deze
actie voor zich hebben gehouden
want het was natuurlijk een
verrassing.
De mentoren vonden het erg leuk om hun leerlingen
juist in deze tijd een “hart” onder de riem te steken.
De leerlingen waren erg verrast en konden het enorm
waarderen!

De Venen doet mee aan de Young Solar Challenge!
Dit artikel is geschreven door Jan Willem Peenstra

Komend seizoen gaan de leerlingen van het profiel ‘mobiliteit’ meedoen aan de ‘Young Solar
Challenge’. Dit is een prachtig project, waarbij de leerlingen een boot gaan bouwen die volledig
elektrische wordt aangedreven. Door het volledige bouwproces van een elektrische boot, krijgen onze
leerlingen inzicht in de werking van zonnepanelen, elektromotoren en omvormers. Ook wordt er een
groot beroep gedaan op de ontwikkeling van hun competenties.
Tijdens het project wordt er aandacht besteed aan duurzaamheid in de breedste zin van het woord:
wat is nu het Co2 probleem, welke oplossingen liggen er nu op het gebied van duurzaamheid, is
waterstof de toekomst, enz.
Na het bouwproces zal er regionaal en landelijk tegen andere scholen worden gestreden voor een
felbegeerde wisselbeker. Deze is momenteel (nog) in het bezit van Het Drachtster Lyceum.
Om dit alles te bekostigen zoeken wij nog bedrijven die ons hierin willen sponsoren.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met techniekdocent Jan Willem Peenstra:
jw.peenstra@singelland.nl
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Profielvoorlichting in corona tijd
Dit artikel is geschreven door William Wissink

De leerlingen van leerjaar 2 staan in maart voor een belangrijke keuze. In leerjaar 1 en 2 hebben ze
allemaal verschillende praktijkvakken gehad. Ze zijn er zo achter gekomen wat ze leuk vinden, waar
ze goed in zijn en waar ze later in verder willen.
Nu moeten ze een keuze gaan maken met welke 2 profielvakken ze in het 3e leerjaar verder gaan.
Een belangrijk moment waarbij we leerlingen en ouders/verzorgers graag zo goed mogelijk willen
informeren, zodat ze een goede keuze kunnen maken. De leerlingen hebben op school met presentaties profielvoorlichting gehad van de profieldocenten en in de mentorlessen is er over gesproken.
Omdat een profielvoorlichting voor ouders op school in verband met corona niet mogelijk is, hebben
we voor de ouders een speciale webpagina gemaakt. Naast geschreven informatie over de profielen
hebben alle profieldocenten ook een video opgenomen waarin ze vertellen over hun vak; Wat leer
je? Hoe zien de lessen eruit? Welke certificaten kun je behalen, welke uitstroommogelijkheden naar
werk zijn er en welke uitstroommogelijkheden naar MBO 1 of 2 opleidingen zijn er. Ook zijn er leuke
video’s van oud leerlingen die vertellen over het werk of de opleiding die ze nu doen.
Zo kunnen leerlingen en ouders/verzorgers samen met de mentor toch een weloverwogen keuze
maken. De leerlingen van leerjaar 4 moeten in deze periode ook een profielkeuze maken. Zij kiezen
met welk profielvak ze uiteindelijk uitstromen.
Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op

singelland.nl/de-venen/profielvoorlichting
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Elke pop staat symbool voor een
alleenreizend vluchtelingenkind
Dit artikel is geschreven door William Wissink

Singelland doet samen met andere Friese scholen en instellingen, mee
aan een bijzondere actie voor de vluchtelingenkinderen in kamp Moria
in Griekenland. Bij beeldende vorming worden houten poppen gemaakt
die aangekleed worden met kleding die gedoneerd is door leerlingen en
personeel. Elke pop staat symbool voor een
alleenreizend vluchtelingenkind.
Het is de bedoeling dat er op 2 april uiteindelijk 4.222 poppen in een
weiland bij het Friese dorpje Morra komen te staan, om zo aandacht te
vragen voor het lot van deze vluchtelingenkinderen.

Na de actie gaan de kledingstukken
naar de vluchtelingen in Griekenland.
Ga voor meer informatie over deze
actie naar www.kampmorra.nl
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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.

Agenda
31 maart			
Diploma uitreiking symbiose leerlingen
2 t/m 5 april			
Korte Paasvakantie
19 t/m 30 april		
Theorie examens
27 april			Koningsdag
1 t/m 16 mei			
Meivakantie
24 mei			
2e Pinksterdag
25 mei t/m 6 juni		
Praktijkexamens

