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Helemaal op de hoogte
Beste ouder/verzorger en leerling,
Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit zeer bijzondere
schooljaar. Bij het woord ‘bijzonder’ denken we natuurlijk snel aan
alles wat met Corona te maken heeft. En toch is dat misschien te
weinig eer voor alle andere redenen waarom dit ook een heel
bijzonder jaar is geweest. Voor de organisatie Singelland, onze school
De Venen, de medewerkers en de leerlingen.
Om te beginnen bij de organisatie: de fusie met de BHS in
Gorredijk is per 1 augustus een feit. Deze prachtige vmbo school zal
vanaf komend schooljaar vallen onder OSG Singelland. Daarmee
hebben wij een hele mooie school in de regio bij ons weten te
betrekken en daar zijn wij blij mee.

Ewoud Stadman
locatiedirecteur
Mailtje sturen
Bellen kan ook

Ook voor De Venen als school is het een bijzonder jaar geweest.
De samenwerking met de andere praktijkschool in ons gebouw, de Ring, krijgt steeds
concretere vormen. Zoals het nu lijkt kunnen we per 1 januari 2022 als PRO Drachten
de eerste gezamenlijke activiteiten vormgeven. U moet dan denken aan open dagen,
doe-middagen en aanmeldingen van nieuwe leerlingen. Per 1 augustus 2022 zal er dan
daadwerkelijk gemengd les gegeven gaan worden. Verderop in deze nieuwsbrief leest u
nog iets meer over de ontwikkelgroepen die nu aan het werk zijn.
Wellicht heeft u al gezien hoe mooi ons schoolplein is geworden. Vorig jaar was fase 1
afgerond en deze week wordt de laatste hand gelegd aan fase 2, inclusief een reuzenschommel en een calisthenics toestel. Op donderdag 1 juli zal een wethouder van de
gemeente Smallingerland het schoolplein officieel openen.
Ook voor leerlingen was het uiteindelijk een mooi en succesvol jaar. De tevredenheid onder
de leerlingen is groot en de resultaten zijn fantastisch. Of het nou gaat om de scores in de
onderbouw, de mooie werkstukken die ze maken of alle theorie en branche examens die
zijn afgenomen. Afgelopen weken zijn er vele examens afgenomen. Nederlands, rekenen
en veel praktijkexamens, allemaal met erg veel geslaagden. Dat is niet bijzonder, maar
fantastisch! We zijn ook heel blij met alle nieuwe aanmeldingen, we mogen 45 nieuwe leerlingen verwelkomen op De Venen. Daardoor starten we volgend schooljaar met maar liefst
drie eerste klassen en drie tweede klassen.
Ik wil u ook wederom bedanken voor uw steun de afgelopen tijd. Wij verzorgen het onderwijs, maar uw zorg en aandacht is minstens zo belangrijk voor het behalen van goede
onderwijsresultaten. Ik wens u een hele goede zomer en ontmoet u heel graag in het
volgende schooljaar weer fysiek in onze school.
Vriendelijke groet,
Ewoud Stadman
directeur
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Diploma uitreiking symbiose leerlingen

Dit artikel is geschreven door Carolien de Jong, docent AVO
Op 31 maart jl. stond er (eindelijk) weer een feestje op het programma: de diploma-uitreiking van de
symbiose leerlingen. Door de Corona-maatregelen bleef het een tijd onzeker óf en hoe we dit feestje
konden vieren. Maar we wilden en zouden onze leerlingen in het zonnetje zetten, dus hakten we de
knoop door! Halverwege maart ontvingen onze symbiose leerlingen daarom een gouden envelop in de
bus. Daarin kregen ze de opdracht om thuis te zijn op woensdag 31 maart.
Voor deze groep leerlingen is de periode op De Venen inmiddels afgerond. Zij hebben nu definitief de
overstap naar een mbo-opleiding gemaakt nadat ze een half jaar een symbiose traject hebben
gevolgd. Dit betekent dat ze lessen volgen op het mbo en de stage lopen via De Venen. Naar alle
waarschijnlijkheid zullen deze leerlingen aan het einde van dit schooljaar hun Mbo entree-diploma
halen. Dat neemt niet weg dat het de moeite waard is om óók stil te staan bij het PRO diploma waar
de leerlingen hard voor hebben gewerkt.

Verdeeld over vier routes gingen enkele
docenten en stagecoaches op pad. Met
onder de arm een ‘mobiele’ werkplek,
een heerlijke slagroomtaart, een
goodiebag met feestartikelen en
natuurlijk het welverdiende diploma, zijn
we bij de verschillende oud-leerlingen
langs gegaan.
Na een persoonlijk praatje en het
officiële ondertekenen van het diploma
was deze zonnige dag een prachtige en
geslaagde afsluiter van hun periode op
De Venen.
We wensen onze oud-leerlingen
ontzettend veel succes voor de
toekomst!

Psssst.... meer nieuws op de volgende pagina
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Samenwerking De Venen en De Ring
Dit artikel is geschreven door Ewoud Stadman

Om tot een inhoudelijk goede samenwerking te komen tussen Singelland De Venen en Liudger
De Ring, zijn er dit voorjaar zes onderwijs gerelateerde ontwikkelgroepen gevormd, met zowel
medewerkers van De Venen als medewerkers van de Ring;
1. AVO vakken
2. Praktijkvakken
3. Stage en Arbeid
4. Ondersteuning en begeleiding
5. Pedagogisch klimaat
6. Identiteit
Deze ontwikkelgroepen gaan op inhoud kijken wat de samenwerking betekent voor dat betreffende
thema en hoe we dat gezamenlijk vorm zouden kunnen geven.
Daarnaast zijn er ontwikkelgroepen van start gegaan met medewerkers van de centrale afdelingen
van CSG Liudger en OSG Singelland. Deze ontwikkelgroepen kijken naar de gevolgen van de samenwerking voor de centrale processen zoals administratie, financiën en PR & communicatie. Voor de
zomervakantie ontvangen we een update van alle ontwikkelgroepen. De eerste overleggen waren
in ieder geval zeer positief. Mocht u vragen hebben over de samenwerking, dan kunt u mij altijd via
school bereiken.

Creatief op woensdag!

Dit artikel is geschreven door Nicole Hoks, docent textiele werkvormen
Op woensdagochtend bruist het van de creativiteit tijdens de lessen Bevo!
Een groepje leerlingen komt (extra) op school en is vier uur lang lekker bezig.
Er wordt hard gewerkt.
Zo hebben we prachtige kussens gemaakt. En het bijzondere is dat de bovenkant zelf ontworpen is en met een speciale schildertechniek geschilderd is op
stof. Tegelijkertijd hebben de leerlingen geleerd hoe je om moet gaan met een
naaimachine en hoe je van die prachtige lap stof een kussen kunt maken. De
leerlingen hebben alleen rode, blauwe en gele verf gebruikt. Door te mengen
hebben ze andere kleuren gecreëerd.
Op de foto naait Sebastiaan het kussen dicht en laat Cas trots zijn kussen zien. Knap gedaan!
Nu de kussens klaar zijn hebben we T-shirts geverfd met de tie-dye techniek. Je rolt een t-shirt op
met touwtjes eromheen en doet er daarna textielverf op. Zo krijg je hele mooie figuren.
Vandaag hebben we knuffels gemaakt, leuk om cadeau te geven of lekker om zelf te houden.

Psssst.... meer nieuws op de volgende pagina
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Stagelopen bij Rispinge

Dit artikel is geschreven door Melissa Derks (5p1)
Mijn naam is Melissa. Ik ben 17 jaar en ik mocht dit schooljaar stage lopen bij woonzorgcentrum
Rispinge in het restaurant. Het is super leuk. In het restaurant heb ik veel collega’s waar ik mee werk.
In de ochtend serveer ik koffie & koek en in de middag krijgen de bewoners warm eten. Dat serveer ik
ook uit. Je leert heel veel in de zorg. Soms zijn er ouderen die boos worden, omdat ze bijvoorbeeld
het verkeerde menu krijgen. Daar moet je mee leren omgaan. Je zegt dan sorry en vraagt of
ze een ander menu willen hebben. Ook heb ik geleerd om niet alles letterlijk te nemen wat
ze zeggen als ze boos zijn. Soms hebben zij niet in de gaten
dat zij zo boos doen. Ik blijf dan rustig en reageer niet boos
terug.
Ik heb grote stappen gezet in mijn ontwikkeling. Niet alleen
door mijzelf, maar ook door Anita, die mij het hele jaar al
begeleidt. Doordat ik meer onder de mensen ben, durf ik
meer. Ik heb geleerd om door te zetten als het niet in één
keer lukt.
Ik ben blij dat ik bij Rispinge heb kunnen stagelopen. Zelfs
in coronatijd mocht ik blijven komen. Ik heb een leuke tijd
gehad, maar aan het einde van dit schooljaar stopt mijn
stage bij Rispinge.
Ik wil vooral Anita bedanken voor alles wat ik van haar geleerd heb. Ook al mijn andere collega’s
bedankt voor de leuke en leerzame tijd.

Examen groen en dierverzorging

Dit artikel is geschreven door Jantina Steegstra, docent dierverzorging
Vorige week donderdag 3 juni heeft Sjanne examen SVA2 dierverzorging gedaan bij de Fûgelhelling
in Drachten. Na het verzorgen van de vogels, jonge merels en jonge meesjes, heeft ze nog het dierenverblijf van de egels schoongemaakt en opnieuw ingericht. Tijdens het examen heeft de examinator
haar nog wat vragen gesteld die ze allemaal goed kon beantwoorden. Sjanne heeft een uitmuntende
beoordeling gekregen van de examinator!
Op maandagochtend 7 juni hebben Rik en Milan examen SVA1 groen gedaan. Ze moesten beide
grasmaaien en een stukje heg snoeien met de elektrische heggenschaar. Dat deden ze beide heel
goed en hebben daarom hun examen afgerond met een mooi certificaat.
In de middag gingen Emily, Hilde en Sabrina examen doen voor SVA1
dierverzorging. Emily maakte het kippenhok schoon, Hilde het
caviadorp en Sabrina de volière. Daarna moesten ze even een konijn
hanteren en laten zien hoe je onderzoek doet om te controleren of het
dier gezond is. Ook de dames werden alle drie beloond met een mooi
certificaat. Van harte gefeliciteerd allemaal!
Op de foto Sjanne de Boer met haar certificaat.

Psssst.... meer nieuws op de volgende pagina
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Start leesoffensief in de klas: SLOOP DIT BOEK!

Dit artikel is geschreven door Famke Wink, docent en AVO coördinator
Hoe krijgen we leerlingen meer aan het lezen? Door een bibliotheek op school te realiseren en door
het lezen aantrekkelijk te maken. Dit schooljaar zijn we gestart met meer aandacht voor het lezen in
de klas.
Donderdag 27 mei was de officiële start van het leesoffensief met een toffe les voor alle klassen 1
van een leesconsulent van de bibliotheek in Drachten. Het thema was: optische illusies! De leerlingen
kregen allemaal het boek: “Sloop dit boek, in naam der wetenschap”. Dit boek is een supercool
activiteitenboek voor jonge slimmeriken... en voor kinderen die gewoon heel graag ALLES willen
weten! Met spannende experimenten, uitdrukmodellen, bouwplaten en kleurprojecten. Geschreven
en geïllustreerd door een cartoontekenaar.
Senna uit klas 1A: “Na een leuke inleiding met allerlei plaatjes en filmpjes over optische illusies
kregen we allemaal het boek en mochten we zelf een optische illusie maken. Omdat de
opdrachten in het boek zo leuk zijn, lees ik alles met veel plezier. Het lezen gaat dan als vanzelf.”

Psssst.... meer nieuws op de volgende pagina
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Topprestaties op atletiek sportdag

Dit artikel is geschreven door William Wissink, docent LO
Normaal organiseren we in mei een atletieksportdag voor alle 1e jaars
leerlingen van alle Friese PrO scholen. Door alle Corona maatregelen kon
dit nog niet. We konden wel een atletieksportdag organiseren voor alle 1e
en 2e jaars leerlingen van de Venen en de Ring.
Vrijdag 28 mei was het prima weer voor een sportdag. De leerlingen hadden er zin in. Het was de eerste activiteit die ze weer buiten hun ‘bubbel’
klasje mochten doen. De leerlingen hebben op deze sportdag kennis
gemaakt met allemaal verschillende atletiekonderdelen zoals; sprinten,
hoogspringen, verspringen, speerwerpen, kogelstoten en nog veel meer…
Iedereen kon lekker op z’n eigen niveau meedoen en eigen prestaties
verbeteren.
De sportdag werd afgesloten met een klassen estafette. Elk team bestond uit 4 lopers die elk 200 meter moesten hardlopen. Bij de 1e klassen won een klas van de Ring maar bij de 2e klassen werd overtuigend gewonnen door klas 2a (Luwam, Brent, Germ, Thomas). Zij gingen met een mooie beker terug
naar school.
Bij deze sportdag leverden niet alleen de 1e en 2e klassen een topprestatie. Leerlingen uit klas 3 en 4
hebben deze dag super geassisteerd bij de onderdelen en de catering.

Bekijk hier de foto’s

Op deze plek ook nog extra
aandacht voor een bijzondere
atletiekprestatie.
Luwam Afrom Tesfagbr (2a)
is in juni als 14-jarige
clubkampioen geworden op
de 1000 meter bij AV Impala
bij de dames. Een paar weken
later werd ze ook nog eens
Noord Nederlands kampioen
op de 800 meter in haar eigen
leeftijdscategorie.
Wat een topper!

Psssst.... meer nieuws op de volgende pagina
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NT2 op school

Dit artikel is geschreven door Marloes Maat, docent NT2
Dit jaar zijn we gestart met NT2 lessen. Er zijn veel leerlingen op De Venen die een andere moedertaal
hebben en daardoor behoefte hebben aan extra ondersteuning bij het Nederlands. Zij komen
hiervoor extra op school. Het hele jaar hebben we lessen uitgeprobeerd en op die manier ontdekt
waar de leerlingen baat bij hebben. Het gaat niet alleen om het bijspijkeren van het niveau
Nederlands, maar ook om ondersteuning bij het omgaan met alle andere schoolse zaken. Gesprekken
over bijvoorbeeld cultuurverschillen en een veilige sfeer in de klas. De leerlingen hebben een stukje
geschreven over de lessen van het afgelopen jaar. Wat hebben we gedaan? Wat vonden zij ervan?
Een aantal van deze stukjes kunt u hier lezen. Veel leesplezier!
“Ik heb NT2 les van mevrouw Marloes. Ik vind NT2 les leuk omdat ik veel nieuwe woorden geleerd
heb. Bij NT2 kun je alles leren bijvoorbeeld: nieuwe woorden, lezen en praten. NT2 helpt ook goed om
je taal te verbeteren en om durven te praten. Leraren gebruiken makkelijke woorden voor ons en ze
helpen ons ook goed. Ze hebben ook dezelfde aandacht voor iedereen. Ik wil ook zeggen dat ze geïnteresseerd zijn in de leerlingen. Mevrouw Marloes heeft me geholpen toen ik presentatie had.
De presentatie was de eerste keer voor mij en ik had ook een voldoende. Ik dank haar heel erg.”
Betelehem 5t1

“Ik heb NT2 lessen gehad omdat ik wil extra woorden leren die ik nodig heb. Ik vond
beste NT2 want is mevrouw is aardig, lieve en samen werken. Ik heb veel nieuwe
woorden geleerd, schrijven, krant lezen, woorden schrijven en praten. Ze heeft
speciaal lessen voor ons. Het moet gezellig zijn in de klas, want dan sta je er pas voor
open om veel te leren.” Asmaret 6t1
“Mijn docenten zijn mevrouw Marloes, mevrouw Lammerts en mevrouw Wink. We lezen in
onze schoolkrant en boeken en we leren nieuwe woorden. Dat doen we om extra
Nederlandse woorden te leren. En je kan leren door te lezen en te praten met Nederlandse
mensen. Ook door heel goed naar je docent te luisteren en de woorden op te schrijven.”
Yohannes 4t1

Psssst.... meer nieuws op de volgende pagina
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Schoolplein helemaal af nu

Dit artikel is geschreven door Sonja Kramer, redacteur nieuwsflits
Ons nieuwe schoolplein is nu bijna helemaal klaar. Vorig schooljaar, in fase 1 van de vernieuwingen,
hebben we veel groen gekregen. Er zijn bomen en planten in mooie ronde perken geplaatst. Er zijn
leuke zitplaatsen voor leerlingen gecreëerd, waar zij kunnen chillen in de pauzes. We hebben een
mooie pannakooi gekregen inclusief een basketbalveldje. Hier wordt al dankbaar gebruik van
gemaakt door leerlingen en jongeren uit de buurt.
Nu, in fase 2, hebben we als aanvulling een reuzenschommel, een sporttoestel en een mooi amfitheater gekregen. Kortom; er is veel gedaan om van dit schoolplein een prachtige, groene, gezellige en
uitdagende omgeving te maken, waar leerlingen met plezier kunnen vertoeven.
Op 1 juli aanstaande zal wethouder Maria Le Roy het plein officieel gaan openen met onze leerlingen.
We zijn trots op ons mooie plein en hopen er lang plezier van te mogen hebben!

Psssst.... meer nieuws op de volgende pagina
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Diploma uitreiking

Dit artikel is geschreven door William Wissink, schoolcoördinator
Vrijdag 25 juni hebben we afscheid genomen van onze schoolverlaters tijdens de diploma uitreiking.
Door de Corona maatregelen konden we niet heel veel mensen tegelijk ontvangen. Per tijdshift
werden steeds 5 leerlingen en familie ontvangen bij hun eigen tafel met een hapje en een drankje.
De binnenkomst van de leerlingen werd begeleid door de band Soulblender (de band van mevr.
Scholte). Na een welkomstwoord en felicitaties door dhr. Stadman was er voor elke leerling bij hun
eigen tafel een persoonlijk woord van hun mentor of stagecoach. Er werd teruggekeken op 6 jaar de
Venen en vooruitgekeken naar de toekomst. De meeste leerlingen gaan met een mooie baan van
school af. Sommige leerlingen gaan nog doorleren.
Na het tekenen van het diploma ‘praktijkonderwijs’ en de verschillende behaalde branche erkende
certificaten kon er getoast worden met ‘champagne’. Met de geweldige muziek van Soulblender kon
er nog lekker na gekletst worden. Voor leerlingen, ouders en personeel was het een onvergetelijke
avond. Wij wensen alle leerlingen veel succes en hopen ze graag nog eens terug te zien op school om
te horen hoe het met ze gaat.

Psssst.... meer nieuws op de volgende pagina
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80 kroppen sla voor de voedselbank

Dit artikel is geschreven door Tjongol van Engen, docent koken
Praktijkonderwijs scholen CSG Liudger de Ring en OSG Singelland de Venen steunen dit jaar samen
de voedselbank Smallingerland. Zeven weken geleden hebben de leerlingen de sla zelf geplant. Ze
zijn daarna in de schooltuin bezig geweest met schoffelen en water geven aan de slakroppen. Op 18
juni hebben leerlingen de sla geoogst en hebben ze de 80 kroppen bij de voedselbank afgeleverd,
waaronder ook 3 kratten met andijvie.
De leerlingen werden met open armen ontvangen door de
enthousiaste medewerkers van de voedselbank. Zij waren
erg dankbaar. Groendocent Tjeerd de Jong (CSG Liudger)
zorgt er al jaren voor dat de voedselbank voorzien wordt
van sla uit de schooltuin. Komende week zal hij samen met
leerlingen nogmaals 80 kroppen sla naar de voedselbank
brengen.

De Venen klaar voor Young Solar Challenge

Dit artikel is geschreven door William Wissink, schoolcoördinator
In de vorige nieuwsflits hebben wij u al verteld dat we dit jaar meedoen aan de Young Solar
Challenge. Hiervoor is de afgelopen maanden door leerlingen keihard gewerkt aan de boot. Eerst
moest de boot in elkaar gezet worden, waarna deze waterdicht gemaakt en geschilderd kon worden.
Daarna konden de zonnepanelen en de elektromotor bevestigd worden. Door het hele bouwproces
zijn leerlingen veel te weten gekomen over zonne energie en elektro techniek. Bij het maken van
deze nieuwsflits is nog niet bekend hoe de race gegaan is op 3 juli.
Voor wie het bouwproces en de uiteindelijke solar boat race wil volgen is er een speciale website
gemaakt https://solarteamdevenen.nl/
Mocht u erbij willen zijn 3 juli: om 10.30 uur zullen de boten te water gelaten worden.
De races zullen om 11.00 uur starten. De laatste race zal om 15.00 uur zijn.

Psssst.... meer nieuws op de volgende pagina
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Super leuke outdoor dag in Appelscha

Dit artikel is geschreven door William Wissink, docent LO
Normaal gaan we aan einde van het jaar op schoolkamp maar dat kon dit jaar i.v.m. de Corona
maatregelen nog niet. Daarvoor in plaats zijn we met de 1e t/m de 4e klassen naar Appelscha gegaan
voor een super leuke actieve dag bij ‘de jongens van outdoor’. De thema’s van deze dag waren plezier
maken, samenwerken en grenzen verleggen. Dat kon heel goed in het klimbos. Daar konden
leerlingen na een goede veiligheidsinstructie van boom naar boom klimmen of tokkelen. Er waren
parcoursen op verschillende hoogten. De hoogste touwbruggen waren op 6 meter boven de grond!!
Na een lekker patatje tijdens de pauze gingen de leerlingen het spel Archery tag spelen. Dit is een
soort paintball/trefbal maar dan met pijl en boog. De pijlen waren natuurlijk voorzien van zachte
bollen op de punt. Hier werd tot het einde super fanatiek gespeeld door de leerlingen. Mede door het
geweldige weer en omdat ze eindelijk weer lekker met elkaar een activiteit konden doen, vonden de
leerlingen het een zeer geslaagde dag. Kijk op www.devenenfoto.com voor nog meer spectaculaire
foto’s.

Bekijk hier de foto’s
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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
5 juli 				
6 juli t/m 20 augustus
23 augustus 		
24 augustus 		
7 september 		

Laatste schooldag
Zomervakantie
Voorbereidingsdag, leerlingen vrij
1e Schooldag
Singelland Startdag, leerlingen vrij

In de laatste vakantieweek krijgt u via de mail het programma
voor de eerste schoolweek.

Fijne zomervakantie!

