
In dit informatieblad staan allerlei wetenswaardigheden en wordt de aandacht gevestigd op activiteiten die op Sg. Sint Ursula, locatie Heythuysen 
plaatsvinden. Het infobulletin verschijnt op vastgestelde data om de 2 à 3 schoolweken. Kopij kunt u inleveren bij de eindredacteur, dhr. Ruud Hermans 
(ruudhermans@ursula.nl). De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij de schoolleiding.

infobulletin 2 OUDERS / LEERLINGEN (schooljaar 2018-2019)

INHOUD VAN DIT BULLETIN:
VERSLAG INTRODUCTIEACTIVITEITEN. We zijn alweer een aantal weken flink bezig in een nieuw 
schooljaar. Traditiegetrouw zijn we dit schooljaar weer begonnen met leuke introductieactiviteiten. Voor 
een korte impressie van wat onze leerlingen hebben gedaan: LEES VERDER ... 

REANIMATIE-ESTAFETTE 2018. Vorig jaar mochten wij in Heythuysen gastheer zijn van de reanima-
tie-estafette. Dit jaar zal dit evenement plaatsvinden in Roermond. Graag maken wij hiervoor reclame! U 
bent van harte welkom vanaf 9.00u op 28 september 2018, Citaverde Roermond. LEES VERDER ... 

NIEUWS CENTRUM JEUGD EN GEZIN. Ook in dit bulletin is weer een tip van het CJG te lezen. Deze 
keer over social media-gebruik van jongeren en hoe je jongeren van de ‘chill-modus’ in de ‘werk-modus’ 
krijgt. Tevens zijn er weer een aantal interessante workshops te volgen. LEES VERDER ...

EXAMENVREESTRAINING. Ook dit jaar bieden we examenleerlingen de mogelijkheid om deel te nemen 
aan de examenvreestraining. Deze is bedoeld voor leerlingen die zoveel last hebben van de spanningen die 
het naderende examen met zich meebrengt, dat dit hun dagelijkse leven belemmert. LEES VERDER ...

UPDATE BEHEER IPAD. Het gebruik van de iPad in onze lessen blijft zich uitbreiden. Zo zullen ook de 
vakgroepen Zorg & Welzijn en Techniek aan de slag gaan met de iPad ter ondersteuning van hun lessen. 
Daarnaast blijven de groepen 3 en 4 LWT en 2,3,4 GT uitgerust met een iPad. LEES VERDER ...

E-MAILADRESSEN MEDEWERKERS. Heeft u een vraag, dan kunt u uiteraard even telefonisch contact 
zoeken met een van onze medewerkers. Voor een minder urgente vraag kunt u natuurlijk ook even een 
mailtje sturen naar de desbetreffende medewerker. Een overzicht van alle mailadressen vindt u HIER. 

17 september - Ouderavond lj.3 en 4, 19.30 uur - 21.00 uur
24 september - Ouderavond lj. 1 en 2, 19.00 uur - 20.30 uur
25 september - 1e t/m 6e: verkorte lessen
26 september - 1e t/m 6e: verkorte lessen

08 oktober - Activiteitenweek 1 (t/m 12-10)
11 oktober - Infobulletin ouders & leerlingen 3
11 oktober - Toverland lj1
12 oktober - Sportdag
15 oktober - Herfstvakantie (t/m 19-10)

BELANGRIJKE DATA

VERONTRUSTENDE WHATSAPP-GROEPEN. De afgelopen week hebben we geconstateerd dat er via 
groepsapps heftige, gewelddadige filmpjes worden gedeeld. De betreffende app-groepen lijken speciaal 
voor dit doel gevormd te zijn. Wat ons betreft: een verontrustende ontwikkeling. LEES VERDER ... 

VOORLICHTING BHV VOOR BRUGKLASSERS. De afgelopen weken hebben Rocco en Johan een start 
gemaakt met de voorlichting van de BHV-organisatie voor de eerstejaarsleerlingen. De leerlingen krijgen 
extra instructie en voorlichting met behulp van een PowerPointpresentatie. LEES VERDER ...

https://drive.google.com/open?id=1yZm4uHCwtL2uYB5eAO-IZPQF1RzwPTrp
https://www.ursula.nl/heythuysen/actueel/kalender/
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INTRODUCTIE LEERJAAR 1

Het schooljaar is ook voor onze brugklassers 
weer van start gegaan. Op dinsdag 21 augus-
tus werden alle leerlingen op school verwacht. 
Zij hebben eerst kennisgemaakt met hun klas 
en hun mentor. Vervolgens was het tijd om de 
boeken op te halen. Voor iedere leerling lag 
een pakket met boeken klaar, dat in de klas 
werd gecontroleerd. Met rugzakken vol sjouw-
den de leerlingen door de gangen, wetende dat 
zij de boeken ook nog moesten gaan kaften. 
Voor de meeste leerlingen een grote klus!
Op woensdag 22 augustus was er voor de brug-
klasleerlingen een verdere kennismaking met 
de klas, de mentor en de school. Er was een 
speurtocht door de school met vragen over de 
school, maar ook met algemene kennisvragen. 
Op het veld voor de school werden de ‘groene 
spelen’ gehouden, waarbij de klas moest sa-
menwerken om de opdrachten te voltooien. Zo 
moesten ze bijvoorbeeld een grote, zware mat 
optillen met daarop een klasgenootje. Een an-
der spel was de ‘stokkenkring’, hierbij kreeg ie-
dereen een stok en op het teken van de mentor 
moest iedereen tegelijk de eigen stok loslaten 
en de stok van de buurman/buurvrouw vast-
grijpen. Eenmaal terug in het klaslokaal kregen 
de leerlingen van de mentor veel uitleg over de 
school, spelregels, spullen, te laatkomen, afwe-
zig zijn en ga zo maar door. 
De mentoren van leerjaar 1 hebben gezien dat 
de leerlingen ontzettend goed mee hebben ge-
daan en hun best hebben gedaan tijdens de in-
troductie. Donderdag zijn de lessen begonnen, 
de leerlingen hebben kennis gemaakt met al-
lerlei vakken, lokalen en docenten.

TERUG NAAR INHOUD

INTRODUCTIE LEERJAAR 2

We gingen vanuit school met de fiets naar Fun-
beach. Toen we daar aankwamen zetten we de 
tas neer en kregen we uitleg. Daarna konden 
we beginnen met de spellen. Een van de spel-
len was kanoën. We gingen ook nog voetballen 
en we moesten een soort autootje bouwen van 
balken en tonnen. Toen we daarna vrij gingen 
zwemmen, konden we lekker op het strand lig-
gen. Toen riep een meneer dat degenen die in 
het waterpark wilden konden meekomen. We 
kregen een zwemvest aan. Het was grappig 
want iedereen duwde elkaar er vanaf. Na het 
zwemmen gingen we omkleden en met de fiets 
terug naar school.
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INTRODUCTIE LEERJAAR 4

De introductie van leerjaar 4 was in Ospel bij 
Boerenspellen. Nadat eerst de vakantieverha-
len verteld waren, gingen de klassen aan de 
slag. Er werden groepen gemaakt voor diverse 
onderdelen.
Na enige uitleg en enkele cryptische omschrij-
vingen werden de leerlingen 60 minuten op-
gesloten in de 6 escaperooms. Deze kamers 
hadden ieder een eigen thema: Farao, CSI, Het 
Wilde Westen en The Night at the museum. 
Hier moesten de leerlingen samenwerken om 
de code te kraken. Er werd druk gediscussieerd 
en gepuzzeld. Ondanks diverse tips zijn niet alle 
groepen binnen de tijd buiten gekomen. Enkele 
groepen lukte dit wel, een mooie prestatie!
Andere groepen waren bezig met de spellen: 
levend tafelvoetbal, skippy en flying darts. Leuk 
om te zien dat enkele groepen de competitie 
aangingen. Bij het laatstgenoemde spel was het 
de bedoeling om net als bij darts zo snel mo-
gelijk van 501 naar 0 te gaan, terwijl je van 
de kabelbaan omlaag gaat en een magneet in 
het juiste vak laat vallen. Bij het skippy-spel 
werden de leerlingen (en mentoren) uitgedaagd 
om zo lang mogelijk op een balk te blijven zit-
ten terwijl de ander met een skippybal je eraf 
probeerde te slaan. 
Mede door het lekkere weer was het een ont-
spannende start van het schooljaar.

INTRODUCTIE LEERJAAR 3

Ook de leerlingen van leerjaar 3 zijn het school-
jaar gestart met een introductieprogramma. 
Eerst kwamen we met de nieuwe mentorklas 
bij elkaar op school. Dat is natuurlijk wel weer 
even wennen: een heleboel nieuwe gezichten 
in de klas, maar ook veel bekenden uit de on-
derbouw.
Daarna stapten we op de fiets, richting Roer-
mond. Er stond namelijk een dag waterspor-
ten op het programma! Bij Sportschool Frissen 
werden we verwelkomd door de instructeurs en 
gingen de mentorklassen sportief aan de slag.
Er was een sportief, actief en uitdagend pro-
gramma gemaakt! Zo werd er gesport op het 
beachvolleybalveld. Het rondstuivende zand 
werd er afgespoeld op de nabijgelegen buikglij-
baan. Maar niet alleen langs het water, ook op 
het water gingen we ertegenaan. Er werd geka-
noëd, gezeild en met motorboten over de plas 
gecrosst. Voor ieder wat wils dus: racen voor de 
snelheidsduivels en lekker loom glijden over het 
water in de grote zeilboten. 
Helaas bleef een verfrissende plons in de grind-
gaten dit jaar achterwege vanwege de blauwalg. 
Maar voor de rest: een zeer geslaagde dag en 
een zeer geslaagde start van een nieuw school-
jaar!

TERUG NAAR INHOUD



infobulletin 2 OUDERS / LEERLINGEN (schooljaar 2018-2019)    -    13 september 2018, 16:33

Pagina 4 van 7

REANIMATIE-ESTAFETTE 2018
In Nederland worden elke week 300 mensen getroffen door een hartstilstand! Het blijkt dat 
hulpdiensten vaak niet op tijd (binnen 6 minuten) aanwezig kunnen zijn. Op tijd reanimeren en 
defibrilleren is echter van cruciaal belang. Reanimatieonderwijs op scholen blijkt zeer succesvol te 
zijn. Daarom doen op 28 september 2018 ook leerlingen van Sint Ursula Heythuysen mee aan de 
jaarlijkse reanimatie-estafette, die dit jaar in het gebouw van Citaverde in Roermond plaatsvindt. 

Deelnemen aan de estafette
Iedereen kan actief deelnemen aan en leren reanimeren op de reanimatie-estafette. Deelname 
aan de reanimatie-estafette is niet alleen voor professionele hulpverleners (brandweer, politie of 
ambulancepersoneel). U als burger, individueel, in groeps- of verenigingsverband of als bedrijf kan 
aan deze reanimatie-estafette deelnemen.

Van 09.00 tot 17.00 uur wisselen de deelnemers zich elk uur af.

Wilt u een uurtje reanimeren? Aanmelden kan via info@reanimatie-estafette.nl onder ver-
melding van naam en tijd.

U bent van harte welkom vanaf 9.00 uur op vrijdag 28 september 2018, Citaverde Roermond, 
Jagerstraat 6, 6042 KA. Uw deelname of aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld! Heeft u nog 
nooit reanimeren geleerd? Kom dan een uurtje eerder en u wordt door professionele medewerkers 
nader geïnstrueerd.

Voor meer info: www.reanimatie-estafette.nl

TERUG NAAR INHOUD
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Samen redden we levens! 

De Reanimatie-estafette Limburg wordt o.a. mogelijk gemaakt door: 

mailto:info%40reanimatie-estafette.nl?subject=
http://www.reanimatie-estafette.nl
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EEN FRISSE START NA DE VAKANTIE

Na zeker 5 weken chillen, sociale contacten onderhouden, gamen, misschien een 
vakantiebaantje en veel nieuwe ervaringen rijker begint het nieuwe schooljaar voor 
de tiener. Om weer in het ritme te komen van vroeg opstaan, tas inpakken en fiet-
sen naar school verandert de chill-modus naar de werk-modus. Er wordt weer een 
beroep gedaan op o.a. planning, huiswerk maken en concentreren. 

Om het voor iedereen gemakkelijker te maken kan het zijn dat je regels wilt opfris-
sen, regels die in de vakantie meer soepel waren. Vooral bij tieners die “vastzitten” 
aan de gsm/schermpjes kan het goed zijn om er samen over te praten. Wat houdt 
hun bezig, wat is hun interesse en hoe lang zijn ze hiermee bezig? Hier 3 tips:
1. Praat met je partner en omgeving over gebruik van sociale media/schermpjes 
 en leer van elkaar;
2. Maak samen duidelijk afspraken en pas deze afspraken toe;
3. Praat met je kind wat hij/zij ziet op filmpjes, wat heeft zijn/haar interesse;

Wil je meer weten over mediagebruik bij tieners? Kijk dan HIER. 

Activiteiten CJG-ML in september 2018

Workshop LEREN LUISTEREN
Iedere ouder kent momenten dat je kind niet luistert. Leren gehoorzamen is een vaardigheid die kinderen 
helpt om later goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Maar hoe doe je dat nou, op een positieve 
manier? Zodat het geen straf is, maar jij als ouder en je kind het beide prettig vinden? Dat leer je in deze 
workshop!
vrijdag 14 september van 9.00-11.00 uur, CJG Vogelsbleek 10 in Weert

Lezing ZELFSTANDIGE TIENERS
De puberteit is de fase tussen kindertijd en volwassenheid. Een fase waarin tieners oefenen met eigen 
keuzes maken en verantwoordelijkheden dragen. Met als doel om straks een gezond en gewenst zelfstandig 
leven te kunnen leiden. Om daar te komen kunnen we als ouders onze kinderen vaardigheden aanleren. 
Denk aan zelfdiscipline, problemen oplossen en vriendschappen onderhouden. Hoe je als ouder zorgt voor 
een goede balans tussen het zorgen voor je kind en (durven) loslaten. Je tiener stimuleren en eisen stellen.
maandag 1 oktober van 19.30-21.30 uur, Pinnenhof Kapelaniestraat 4 in Nederweert

Thema-avond PUBERBREIN
Of ze nu 12 of 20 zijn, pubers voelen voor volwassenen vaak alsof ze een vreemde levensvorm zijn. Op 
humoristische wijze geeft Aletta Smits in haar presentatie een verklaring voor hoe het puberbrein het pu-
bergedrag stuurt. En hoe wij – normale mensen, de puberleeftijd ontgroeid – daarmee om kunnen gaan.
donderdag 4 oktober van 19.30-21.30 uur, Philips van Horne college, Herenstraat 298 in Weert
Deze avond is helaas al helemaal vol maar we proberen deze avond nog een keer te plannen. 
Meer info volgt.

Gratis deelname.
Aanmelden via info@cjgml.nl of www.cjgml.nl
Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg

TERUG NAAR INHOUD

https://www.cjgml.nl/showsite.asp?map_id=741159
mailto:info%40cjgml.nl%20?subject=
http://www.cjgml.nl
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EXAMENVREESTRAINING
Ook dit jaar bieden we leerlingen van leerjaar 4 de mogelijkheid om deel te nemen aan de exa-
menvreestraining. Deze training is bedoeld voor leerlingen die zoveel last hebben van de spannin-
gen die het naderende examen met zich meebrengt, dat dit hun dagelijkse leven belemmert. Denk 
daarbij aan black-outs krijgen tijdens belangrijke toetsen, piekeren over niet slagen, slecht slapen 
voor belangrijke toetsen enzovoort.

TERUG NAAR INHOUD

UPDATE BEHEER IPAD 
Het gebruik van de iPad in onze lessen blijft zich uitbreiden. Zo zullen ook de vakgroepen Zorg & 
Welzijn en Techniek aan de slag gaan met de iPad ter ondersteuning van hun lessen. Daarnaast 
blijven de groepen 3 en 4 LWT en 2,3,4 GT uitgerust met een iPad.

De iPad geeft legio mogelijkheden om het onderwijs op een eigentijdse, aantrekkelijke en interac-
tieve manier vorm te geven. Toch constateren we dat afleiding door de iPad een terugkerend item 
is.  Denk daarbij aan het spelen van een spelletje of de verleidingen van social media die altijd op 
de loer liggen. 

TERUG NAAR INHOUD

We hebben er daarom voor gekozen per 
aanvang van schooljaar 2018-2019 de zoge-
naamde restrictieprofielen zoals deze vorig 

schooljaar zijn geïnstalleerd op de iPads te vervan-
gen door een constant beheer van de iPad door de 
school. Dit betekent dat m.b.v. zogenaamde “be-
heerde Apple id’s” de iPad volledig wordt beheerd 
door de school. Alleen de apps die door school 
noodzakelijk geacht worden voor het geven van 
onderwijs en het voor het maken van schoolwerk 
krijgen een plek op de iPad. Enkele standaard-apps 

zoals Facetime en Appstore zijn in de beheerde versie al 
van de iPad verwijderd. Het is voor leerlingen niet langer 
mogelijk zelf apps te installeren.

Heeft u vragen over het gebruik van de iPad op Sint Ursu-
la, neem dan contact op met ons via: iPadinfo@ursula.nl

De mentoren van leerjaar 4 zullen voor de herfstvakantie een 
vragenlijst afnemen in de klas. Aan de hand van de uitslag zal de 
mentor in gesprek gaan met de betreffende leerlingen. Leerlingen 
die in dat gesprek naar voren komen als mogelijke kandidaten 
zullen nog een gesprek hebben met één van de trainers. In dat 
laatste gesprek wordt definitief bepaald of er wel of niet wordt 
deelgenomen aan de training.
De ouders van de leerlingen die de training gaan volgen zullen een 
uitnodiging krijgen voor de ouderavond. De training gaat van start 
op dinsdag 23 oktober, de dinsdag na de herfstvakantie.

mailto:iPadinfo%40ursula.nl?subject=
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VERONTRUSTENDE WHATSAPP-GROEPEN
De afgelopen week hebben we geconstateerd dat er via groepsapps heftige, gewelddadige filmpjes 
worden gedeeld. De betreffende app-groepen lijken speciaal voor dit doel gevormd te zijn. Wat 
ons betreft: een verontrustende ontwikkeling. Uiteraard spreken wij leerlingen hier op aan en ad-
viseren wij hun om hier niet aan mee te doen. Maar helaas is het voor ons ondoenlijk om al het 
app-verkeer van onze leerlingen te volgen.

Daarom:
- voor leerlingen het advies: word je toegevoegd aan een app-groep waar je niet bij wil horen, 
verwijder jezelf dan snel uit deze groep.
- voor ouders / verzorgers het advies: bespreek deze situatie met uw kinderen en kijk, zeker wan-
neer het jonge kinderen betreft, regelmatig mee met het app-gedrag van uw kind.

TERUG NAAR INHOUD

VOORLICHTING BHV VOOR BRUGKLASSERS
De afgelopen weken hebben Rocco Creemers en ik (Johan Smits) een start gemaakt met de voor-
lichting van de BHV-organisatie voor de eerstejaarsleerlingen. Wij zijn verbaasd wat de leerlingen 
al veel weten over de bedrijfshulpverlening op school. Toch geven we de leerlingen een extra 
instructie en voorlichting met behulp van een PowerPointpresentatie. In die voorlichting laten we 
de leerlingen weten wat de Bedrijfshulpverlening inhoudt.

Zo vertellen we de leerlingen onder andere: 
- wanneer komt de BHV in actie
- wat te doen bij een ontruiming
- welke blusmiddelen zijn er
- welke hulpmiddelen zijn er
- waar bevindt zich de conciërgeloge en de verzamelplaats?

Daarnaast hebben we twee filmpjes gemaakt over hoe een ontruiming dient te verlopen. De titels 
van de filmpjes zijn: “Een ontruiming zoals het niet hoort” en “Een ontruiming zoals het wel hoort”.
De leerlingen vinden de presentatie zeer leerzaam en na de presentatie worden er zeer goede 
vragen gesteld. Rocco en ik vinden het belangrijk en ook leuk om dit met de eerstejaars te delen.
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