infobulletin 5 OUDERS / LEERLINGEN (schooljaar 2018-2019)
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.

INHOUD VAN DIT BULLETIN:
DAG VAN DE MANTELZORG. Vele miljoenen mantelzorgers hebben in Nederland de zorg voor een
ander op hun schouders. Ze verzetten bergen werk, vaak onopvallend en in stilte. Vandaar dat wij
het initiatief ‘De dag van de mantelzorg’ van harte toejuichen. LEES VERDER ...
TWEE ZEER GESLAAGDE OPEN AVONDEN. Op 1 en 15 november waren onze Open Avonden. Basisschoolleerlingen, maar ook hun ouders, hebben een goed beeld gekregen van onze school. Mede dankzij
de hulp van maar liefst 110 (!) van onze leerlingen, was het weer een groot succes! LEES VERDER ...
AAN HET WERK! Dit schooljaar zijn de onderbouwlokalen van verzorging en techniek vrij geroosterd, op
woensdagmorgen, om gebruikt te kunnen worden door de basisscholen. Het lokaal van verzorging is voor
het eerst gebruikt door leerlingen van basisschool de Zjwiek (Roggel). Voor een verslag: LEES VERDER ...
NIEUWE STUDIEKEUZEPORTAL: KiesMBO.nl. Dit is een studiekeuzeportaal, speciaal gericht op de mogelijkheden die het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) biedt. KiesMBO.nl toont jongeren, hun ouders en
docenten hoe het mbo werkt en de talloze mogelijkheden die het mbo biedt LEES VERDER ...
GASTLES AMBULANTE HANDEL. Op maandag 12 november heeft er op onze school een kennismaking
plaatsgevonden met de ambulante handel. Dit in samenwerking met het Branchebureau en Opleidingsfonds
Ambulante Handel. Oud-marktondernemer Gerie Golsteijn heeft deze gastles verzorgd. LEES VERDER ...
VETERANENPROJECT 2018. Woensdag 14-11 mochten wij een aantal zeer bijzondere gasten ontvangen.
Sint Ursula Heythuysen was namelijk weer gastheer van het veteranenproject. Het werd wederom een bijzondere ontmoeting tussen mensen die oorlog hebben meegemaakt en onze leerlingen. LEES VERDER ...
ONDERZOEK SEXTING DOOR POLITIE LIMBURG. In mei 2019 ronden Joost Franssen en Salmon Waisapy hun opleiding tot hoofdagent af. Daarom voeren zij een onderzoek uit naar ‘sexting’. Dit is landelijk een
groot probleem. Om inzicht te krijgen in de situatie hier, wordt een enquête afgenomen. LEES VERDER ...
ZELFAANSCHAF: VIA JOHAN SMITS. Sinds een paar weken heeft Johan Smits een aantal taken overgenomen van Liesbeth Martens. De zelfaanschaf (o.a. gymshirts, kookschorten, rekenmachines, werkkleding)
en het beheer van de kluissleutels gaat nu via Johan. Zijn mailadres: jsmits@ursula.nl. LEES VERDER ...
OMGAAN MET BEDTIJDEN TIJDENS FEESTMOMENTEN. Het hele jaar door zijn er tal van feestdagen
en andere feestmomenten zoals verjaardagen, uitjes enz. Zeker de maand december is altijd erg druk. Hoe
kunt u nu omgaan met de bedtijden van uw kind(eren) tijdens de feestmomenten? LEES VERDER ...
GASTLES GILDE INSTITUUT VOOR VEILIGHEID. Afgelopen dinsdag heeft een gastles plaatsgevonden
die verzorgd werd door het Gilde Instituut voor Veiligheid. Een docent kwam met vier leerlingen langs voor
de gastles, om leerlingen te laten beleven hoe het er aan toe gaat op deze opleiding. LEES VERDER ...
AANSPREEKPUNT DYSLEXIELEERLINGEN. In verband met het zwangerschapsverlof van mevrouw Beckers zal vanaf 5 december mevrouw Peters Rit het aanspreekpunt zijn voor leerlingen met dyslexie. Ouders
en leerlingen kunnen hier met hun vragen terecht. LEES VERDER ...

BELANGRIJKE DATA
22 november		
26 november		
03 december		
05 december		
10 december		
13 december		

-

Open Avond Ursula (in Horn)
Oudergesprekken (t/m 27 november)
Schoolexamens lj. 3 + 4 (t/m 7 december)
Sintviering lj. 1 + 2 (vanaf les 6)
Stage lj. 4 (t/m 21 december)
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DAG VAN DE MANTELZORG
Vele miljoenen mantelzorgers hebben in Nederland de zorg voor een ander op hun schouders. Ze verzetten bergen werk, vaak onopvallend en
in stilte. Vandaar dat wij het initiatief ‘De dag van de mantelzorg’ van
harte toejuichen: we mogen best wel eens stilstaan bij het werk dat zij
verzetten.
Onze leerlingen zorg/welzijn hebben daarom op school wafels gebakken, als blijk van waardering voor de talloze mantelzorgers in
Leudal. Op zaterdag 10 november, de dag van de mantelzorg, zijn de wafels uitgedeeld aan vele vrijwilligers.

TERUG NAAR INHOUD

TWEE ZEER GESLAAGDE OPEN AVONDEN
Op donderdagavond 1 en 15 november waren onze twee Open Avonden. Leerlingen van groep 7
en 8, maar ook hun ouders, hebben een goed beeld gekregen van onze school. Een aantal opmerkingen waren: ‘wat een mooie school, wat is het hier gezellig en wat kunnen de leerlingen
hun school goed presenteren’.
Ongeveer 110 leerlingen van onze school hun best gedaan om onze school te promoten. Ik ben
dan ook supertrots en wil iedereen nogmaals bedanken voor de inzet tijdens deze avonden. En ik
ga ervan uit dat de meeloopdagen in januari ook zo succesvol zullen verlopen.
Nogmaals bedankt!
Mevrouw Kikken
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AAN HET WERK!

In het verzorgingslokaal van Sint Ursula
Dit schooljaar zijn de onderbouwlokalen van verzorging en techniek vrij geroosterd, op woensdagmorgen, om gebruikt te kunnen worden door de basisscholen. Het lokaal van verzorging
is voor het eerst gebruikt door een 20-tal leerlingen van groep 5 tm 8, op 31 oktober, van de
bassischool de Zjwiek in Roggel.
Hieronder lezen jullie het verslag van het bezoek.

Koken met crea!
Mijn naam is Mandy en ik zit in groep 8 op basisschool De Zjwiek. Ik vind het heel erg leuk om met
mijn handen te werken, dus daarom vond ik het ook heel leuk om te mogen koken. Aan het koken deden kinderen uit meerdere groepen mee. Van koken kun je veel leren. Ik heb bijvoorbeeld
geleerd hoe je heerlijke koekjes bakt of een super lekker toetje met Bastogne-koekjes en peer.
We hebben niet alleen echt gekookt maar we hebben ook van alles geleerd over de cirkel van 5.
Dat vond ik zelf heel erg interessant. Het is belangrijk om gezond en gevarieerd te eten. Als je
heel snel eet, proef je veel minder, dus langzaam eten is ook beter. Als je iets vies of niet lekker
vindt dan kun je het eten mengen met iets anders waardoor je het lekkerder vindt. Ik weet nu
ook dat je de pan vast moet houden wanneer je erin moet roeren. Als je dat niet doet kan de pan
verplaatsen en van het vuur af schuiven. Dit kan gevaarlijk zijn, en dat wil je niet!
We zijn met de crea-kookclub naar de keuken van Sint Ursula gegaan. Daar mochten we gebruikmaken van de keukenblokken. Die waren heel groot! Eerst werd er verteld waar we alle materialen
konden pakken en welke spullen we wel en niet konden gebruiken. In groepjes van verschillende
leeftijden hebben we een gerecht gekookt. Een groepje bakte pannenkoeken, weer een ander
groepje bereidde groentesoep voor, ook werd er pindakaas gemaakt en ‘easy’ pancakes. Toen alle
gerechten klaar waren gingen we aan een gedekte tafel zitten. Hier werden alle gerechten een
voor een geserveerd. We konden dus ook alles proeven en eten. Lekker hoor! Het was leuk om
dit uitstapje te maken want we hebben echt met z’n allen kunnen koken!
Ik hoop dat ik verder kan leren
koken want dit vond ik echt heel
leuk om te doen, fijn met mijn
handen bezig zijn! Ik hoop dat ik
een paar gerechten ook zelf thuis
kan maken, dat lijkt mij heel erg
leuk en lekker natuurlijk!
Maar ik raad koken wel aan als je
veel met je handen doet en van
eten houdt.
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NIEUWE STUDIEKEUZEPORTAL: KiesMBO.nl
KiesMBO.nl is een studiekeuzeportaal, speciaal gericht op de mogelijkheden die het middelbaar
beroepsonderwijs (mbo) biedt. KiesMBO.nl toont jongeren, hun ouders en docenten hoe het mbo
werkt, de talloze mogelijkheden die het mbo biedt en helpt bij het maken van een goede keuze
voor een mooie toekomst.
Voor jongeren, hun ouders en scholen
Hoe werkt het mbo? Welke beroepen vind ik interessant en uit welke opleidingen kan ik dan kiezen? Hoe groot is de kans op stage, leerbaan en werk? Waar kan ik een open dag bezoeken? De
jongere die zelfstandig of samen met zijn ouders Kiesmbo.nl verkent, vindt antwoord op deze en
andere vragen. Zit je in de bovenbouw? Neem dan snel een kijkje op KiesMBO.nl!

ORIËNTEREN
OP JE VERVOLGSTUDIE?
Bezoek dan zeker één of
meerdere open dagen!
KLIK HIER voor de
MBO-Open-Dagen-Kalender

TERUG NAAR INHOUD

GASTLES AMBULANTE HANDEL
Op maandag 12 november heeft er op onze school een kennismaking plaatsgevonden met de
ambulante handel. Dit in samenwerking met het Branchebureau en Opleidingsfonds Ambulante
Handel (BOAH).
Oud-marktondernemer Gerie Golsteijn heeft deze gastles verzorgd aan de klassen 3GT en 3BK
van het profiel Economie en Ondernemen. Deze man heeft met heel veel enthousiasme verteld
over het reilen en zeilen in de handel zonder vast verkooppunt. De les werd ondersteund met audiovisuele beelden. Ook speelde hij zeer geloofwaardig na hoe het er aan toe gaat op een echte
markt in Rotterdam. 3 lokalen verder hebben ze waarschijnlijk kunnen meegenieten!
In de schoolboeken wordt er nauwelijks aandacht besteed aan deze vorm van handel, terwijl ze
veel werknemers nodig hebben in de ambulante handel. Hopelijk zijn enkele leerlingen geïnspireerd geraakt door deze gastles.
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VETERANENPROJECT 2018
Woensdag 14 november mochten wij weer een aantal heel bijzondere gasten ontvangen. Sint Ursula Heythuysen was namelijk weer gastheer van het veteranenproject. Het veteranenproject slaat
al jaren een brug tussen mensen die oorlog van dichtbij hebben meegemaakt en onze leerlingen
die onbezorgd en in vrijheid opgroeien.
Betekenisvol onderwijs: geschiedenis, maatschappijleer en burgerschap in elkaar vervlochten!
Op ongedwongen wijze traden deze middag bijna 100
leerlingen in gesprek met Veteranen van de Tweede Wereldoorlog en enkele jongere veteranen. Het werd een
middag vol met interessante
verhalen, veel humor en soms
een traan! De bijgevoegde foto’s geven al een mooi beeld.
Ook was L1 ter plaatse, zij
maakten een korte reportage
die HIER terug te zien is.
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ONDERZOEK SEXTING DOOR POLITIE LIMBURG
In mei 2019 ronden Joost Franssen en Salmon Waisapy
hun opleiding tot hoofdagent af. Zij moeten vanuit de opleiding een probleem in de wijk uitwerken en onderzoek
doen. Aangezien sexting een landelijk probleem is en dit
regelmatig bij de politie wordt gemeld, richten zij hun
onderzoek hierop.
De SL heeft besloten dat Sint Ursula aan het onderzoek meedoet. We ondersteunen de hoofdagenten in wording door onze leerlingen allemaal een enquête in te laten vullen. De enquête
wordt ingevuld in de mentorles. Enige toelichting op dit onderzoek vinden jullie hieronder

Beste leerlingen van Sint Ursula en ouders / verzorgers,
Graag stellen wij ons even voor. Wij zijn Joost Franssen en Salmon Waisapy, werkzaam bij de
politie Weert, Nederweert en Leudal. De aankomende tijd gaan wij ons, bij jullie op school, bezig
houden met “Sexting”. Sexting is momenteel landelijk een groot probleem. Wij willen ons verdiepen in dit probleem bij jullie op school. Wij hopen dat jullie ons hierbij kunnen helpen door ons
van informatie te voorzien over sexting.
Het doel van ons onderzoek is het inzichtelijk maken van het probleem sexting en vervolgens een
plan maken om het probleem aan te pakken. Dit onderzoek is voor alle leerjaren (leerjaar 1 t/m 4).
We hebben aan de mentoreng gevraagd om de vragenlijst met de klas in te vullen. In deze enquête staan een paar vragen met betrekking tot sexting. De enquête is geheel anoniem en zal niet
openbaar worden gemaakt. Vul deze dan ook alleen en zo eerlijk mogelijk in.
Je kunt de vragenlijst openen door
op de afbeelding hiernaast te klikken.
Mochten jullie iets kwijt willen of vragen hebben,
dan kunnen jullie ons bereiken via de mail:
salmon.waisapy@politie.nl
joost.franssen@politie.nl
Met vriendelijke groet,
Joost & Salmon
Politie Limburg | Basisteam Weert/ Leudal
Tel: 0900-8844
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ZELFAANSCHAF: VIA JOHAN SMITS
Beste ouders/verzorgers,
Ik ben Johan Smits en ik ben werkzaam in de mediatheek.
Sinds een paar weken heb ik een aantal taken overgenomen van
mijn collega Liesbeth Martens. De zelfaanschaf (o.a gymshirts,
kookschorten, rekenmachines, werkkleding) en het beheer van de
kluissleutels gaat via mij.
Ik ben te bereiken in de mediatheek. Als leerlingen vragen hebben, dan kunnen ze mij daar bereiken. Als mijn werkzaamheden
het toelaten worden leerlingen meteen geholpen.
Voor vragen kunt u mij bereiken via de mail: jsmits@ursula.nl
Groetjes,
Johan Smits

TERUG NAAR INHOUD

OMGAAN MET BEDTIJDEN TIJDENS FEESTMOMENTEN
Het hele jaar door zijn er tal van feestdagen en andere feestmomenten zoals verjaardagen, uitjes
enz. December is een maand met veel feestdagen. Er zijn vaak gezellige familiemomenten waar
ook de kinderen deel van uitmaken. Hoe kunt u nu omgaan met de bedtijden van uw kind(eren)
tijdens de feestmomenten? Hier 3 tips:
1. Plan op tijd en betrek uw puber hierin. Misschien vinden ze het leuk om te helpen of zijn er
andere activiteiten om hen bij te betrekken. Heb ook oog voor de wensen van uw puber. Moeten zo overal bij zijn of kunnen ze tussendoor met hun vrienden en vriendinnen afspreken? Als
u dit op tijd bespreekt kunt u beter tot goede afstemming komen.
2. Heeft u afspraken over bedtijden, dan kunt u het hier ook over hebben hoe dit tijdens de
feestdagen gaat. Later naar bed gaan is prima, zeker wanneer er iets te vieren valt, maar u
kunt hier best een afspraak over maken, zoals wanneer ze thuis moeten zijn en wat er verder
van elkaar verwacht wordt.
3. Plan rustmomenten in met uw puber en zoek naar een goede balans. Zeker de kerstdagen en
nieuwjaar kunnen drukke dagen zijn voor pubers. De uitgebreide kerstdiners en misschien nog
een avond op stap met vrienden als ze daar oud genoeg voor zijn. U kunt de drukte doorbreken door rustmomenten in te lassen waar even niets hoeft en uitslapen mag.
Meer weten over bedtijden, kijk dan HIER.
Voor een overzicht van alle (gratis) workshops van het CJG in december: klik HIER.
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GASTLES GILDE INSTITUUT VOOR VEILIGHEID
Afgelopen dinsdag (20 november) heeft er een gastles plaatsgevonden die verzorgd werd door
het Gilde Instituut voor Veiligheid. Een docent kwam met vier leerlingen langs voor deze gastles,
ook om leerlingen te laten beleven hoe het er aan toe gaat op deze opleiding. Van onze school
hadden 6 geïnteresseerde leerlingen zich opgegeven voor deze les.
Twee oud-leerlingen (Pieter ten Hoeve en Jos Frenken) gaven een duidelijke en sprekende presentatie over de volgende opleidingen:
·
VEVA
·
VEVA ICT
·
VEVA Genie
·
Handhaving Toezicht Veiligheid
·
Beveiliger
·
Leidinggeven op basis van Vakmanschap
Daarna gingen twee andere jongens (o.a.
oud-leerling Jari Alofs) aan de slag in de gymzaal. Deze jongens hebben onze leerlingen behoorlijk afgepeigerd.
Het was voor de meiden en jongens van onze
school erg zinvol. Ook omdat er sommige leerlingen twijfelen tussen het CIOS of de VEVA. Er
werd duidelijk uitgelegd dat het CIOS je opleidt
als lesgever en dat de VEVA een vooropleiding
is voor alles binnen defensie.

TERUG NAAR INHOUD

AANSPREEKPUNT DYSLEXIELEERLINGEN
Beste ouders/verzorgers,
In verband met het zwangerschapsverlof van mevrouw Beckers
zal vanaf 5 december mevrouw Peters Rit het aanspreekpunt zijn
voor leerlingen met dyslexie. Ouders en leerlingen kunnen hier
met hun vragen terecht.
Net zoals bij mevrouw Beckers zal zij op een vast moment in de
week te vinden zijn voor leerlingen. Dit zal in de mentorles nog
gecommuniceerd worden.
Mochten leerlingen of ouders op een ander moment vragen
hebben, dan kunnen ze haar uiteraard een e-mail sturen. Haar
e-mailadres is: k.petersrit@ursula.nl.
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