infobulletin 2 OUDERS / LEERLINGEN (schooljaar 2018-2019)
In dit informatieblad staan allerlei wetenswaardigheden en wordt de aandacht gevestigd op activiteiten die op Sg. Sint Ursula, locatie Horn plaatsvinden.
Het infobulletin verschijnt op vastgestelde data om de 2 à 3 schoolweken. Kopij kunt u inleveren bij via het volgende emailadres:
infobulletin-horn@ursula.nl De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij de schoolleiding.

INHOUD VAN DIT BULLETIN:
NIEUWE FUNCTIE IN MAGISTER: ZIEKMELDEN
Vanaf vandaag is het mogelijk voor u als ouder/verzorger om uw kind via Magister ziek te
melden. LEES VERDER OP PAGINA 2

NIEUW!! STILTERUIMTE TIJDENS DE PAUZES
Vanaf dit schooljaar is het mogelijk om de pauze in een stil lokaal door te brengen. Hiervoor
wordt de StudyHall gebruikt. LEES VERDER OP PAGINA 3

EMAILADRESSEN MEDEWERKERS
Directe communicatie vinden we op Sint Ursula belangrijk. Communicatie met medewerkers
verloopt vaak via email. LEES VERDER OP PAGINA 3

NIEUWE PROCEDURE VOOR HET INHALEN VAN TOETSEN
Dit schooljaar is het inhaaluur voor gemiste toetsen weer op dinsdag. Vanaf 18 september
bestaat wekelijks de mogelijkheid om toetsen in te halen. LEES VERDER OP PAGINA 3

NIEUWSBERICHTEN VAN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN
Lees onder anderen over de webinar “uitgaansdrugs” en het artikel over de frisse start na de vakantie. Verder nog informatie over workshops. LEES VERDER OP PAGINA 4 EN 5

WHATS UP
Hierbij vraag ik jullie aandacht voor de folder ‘Whats up’, die speciaal ontwikkeld is voor onze
leerlingen. LEES VERDER OP PAGINA 6

ONLINE JAARAGENDA VOOR OUDERS/VERZORGERS EN
LEERLINGEN
Wisten jullie dat de jaaragenda ook online staat? Alle informatie over activiteiten op school op
één plek! LEES VERDER OP PAGINA 6

BELANGRIJKE DATA

Infobulletin nummer 2 ouders / leerlingen (schooljaar 2018 - 2019)

NIEUWE FUNCTIE IN MAGISTER:
ZIEKMELDEN DOOR DE OUDER/VERZORGER
Vanaf vandaag is het mogelijk voor u als ouder/verzorger om uw kind via Magister ziek te melden. U gebruikt hiervoor altijd uw eigen ouder/verzorger-inlog (niet het account van uw kind),
die zowel via de website als via de Magister-app werkt. U kunt hierbij aangeven of de melding
betrekking heeft op dezelfde dag of de dag erna. Eventueel kunt u ook een opmerking bij de
ziekmelding plaatsen.
Bekijk hoe het werkt!
Magister heeft een instructie video gemaakt waarin het ziekmelden wordt gedemonstreerd.
Ook beschikbaar in de Magister App
De functie Ziekmelden is ook beschikbaar in de Magister-app. In de app doorloopt u dezelfde
stappen.

Enkele bijzonderheden:
• Ziekmelden kan alleen voor dezelfde dag of de volgende dag.
• Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit alleen voor vrijdag; bij ziekmelden op zondag, kan dit alleen
voor maandag.
• Ziekmeldingen zijn terug te zien onder Afwezigheid
• Ziekmeldingen kunnen niet door u worden verwijderd
• Als uw zoon of dochter tijdens een lesdag ziek naar huis gaat, dan verandert er niets: uw
zoon/dochter meldt zich bij de receptie voordat hij/zij naar huis mag gaan.
• Op de eerste dag dat uw zoon/dochter weer naar school komt, levert hij/zij bij de receptie het
absentiebriefje in.
•
Mocht u problemen ervaren bij de ziekmelding, dan kunt u natuurlijk altijd bellen met school.
Bent u uw inloggegevens kwijt: mail dan naar administratie@ursula.nl.

TERUG NAAR INHOUD
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NIEUW!! STILTERUIMTE TIJDENS DE PAUZES
Vanaf dit schooljaar is het mogelijk om de pauze in een stil lokaal door te brengen. Hiervoor
wordt de StudyHall gebruikt. In deze ruimte is het echt stil, maar je mag hier natuurlijk wel eten
en drinken. Ook mag je, met oortjes in of hoofdtelefoon op, muziek luisteren. In deze ruimte is
bovendien tijdens de pauzes toezicht aanwezig.
Wil je jouw pauze in dit lokaal doorbrengen, geef dit dan door aan jouw mentor. Deze zal de
zorgcoördinator hiervan op de hoogte brengen. De zorgcoördinator bepaalt dan of jij een pasje
krijgt voor deze ruimte. Alleen leerlingen die in het bezit zijn van zo’n pasje mogen tijdens de
pauze in deze ruimte zijn.
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EMAILADRESSEN MEDEWERKERS
Directe communicatie vinden we op Sint Ursula belangrijk. Communicatie met medewerkers verloopt vaak via email. In de bijlage treft u dan ook alle e- mailadressen van de medewerkers aan.
Neem dus gerust contact op met een medewerker indien u een vraag heeft.
We wijzen u ook op het document veel gestelde vragen (FAQ) op de website van Sint Ursula.
Deze veel gestelde vragen treftt u hier aan.
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NIEUWE PROCEDURE VOOR HET INHALEN VAN TOETSEN
Dit schooljaar is het inhaaluur voor gemiste toetsen weer op dinsdag. Vanaf 18 september bestaat wekelijks de mogelijkheid om tijdens het 8e en 9e lesuur toetsen in te halen in lokaal
B210. Je hoeft daarvoor géén inhaalbriefje meer te halen, maar je moet je digitaal inschrijven. De procedure is dan als volgt:
•
•
•
•

Je neemt eerst zo snel mogelijk contact op met je vakdocent om een inhaalafspraak te maken.
Daarna schrijf je je in via de link “inschrijving inhaaltoetsen”, te vinden in Magister, onder
bronnen / gedeelde documenten / inschrijvingen.
Zowel je vakdocent als jij krijgt hiervan een bevestiging via de mail.
De vakdocent zal dan zorgen dat er een toets klaar ligt.

TERUG NAAR INHOUD

HET BOEKENFONDS
Het boekenfonds is elke dinsdag en vrijdag aansluitend aan het 7e lesuur geopend.

TERUG NAAR INHOUD
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WEBINAR UITGAANSDRUGS
Beste ouder, opvoeder of belangstellende,

Heel graag nodigen wij u uit voor de webinar Uw kind en Uitgaansdrugs op woensdag 26 september om 20.00 uur. De webinar duurt tot 21.00 uur en is vanachter uw eigen computer te
volgen.
Professionals van Brijder Jeugd vertellen u meer over:
•
•
•
•

Populaire uitgaansdrugs
Herkennen van gebruik
Risico’s van gebruik
Hoe u in gesprek kunt gaan met uw kind

Webinar?
Een webinar is een live, online uitzending waaraan iedereen vanaf elke gewenste plek via pc,
laptop of tablet aan kan deelnemen. Tijdens het webinar kunt u via een chat vragen stellen aan
onze experts. Uw vragen worden tijdens de webinar zoveel mogelijk beantwoord.

Gratis webinar Uw kind en Uitgaansdrugs
woensdag 26 september om 20.00 uur.
Op 26 september kun je een gratis deze webinar volgen. De webinar
duurt tot 21.00 uur en is vanachter je eigen computer te volgen. Profes
sionals van Brijder Jeugd vertellen je meer over: Populaire uitgaansdrugs;Herkennen van gebruik; Risicos van gebruik en Hoe je in gesprek
kunt gaan met je kind. lees meer

Centrum voor
Jeugd en Gezin
Midden-Limburg

Gratis deelname.
Aanmelden via info@cjgml.nl of www.cjgml.nl
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EEN FRISSE START NA DE VAKANTIE
Na zeker 5 weken chillen, sociale contacten onder
houden, 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
fietsen 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 opfrissen, 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.
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 pubergedrag 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
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WHATS UP
Hierbij vraag ik jullie aandacht voor de folder ‘Whats up’, die speciaal ontwikkeld is voor onze
leerlingen. Deze folder is gemaakt om kinderen te ondersteunen die in hun thuissituatie geconfronteerd worden met huiselijk geweld, mishandeling en/of misbruik.
De folder is terug te vinden in de bijlage van de mail.
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ONLINE JAARAGENDA
VOOR OUDERS/VERZORGERS EN LEERLINGEN
Wisten jullie dat de jaaragenda ook online staat?
Alle informatie over activiteiten op school op één
plek! Op de website www.ursula.nl staat rechtsboven een snelmenu. In dit snelmenu kun je klikken op Google Agenda. Een nieuw venster met de
Google Agenda van de locatie Horn opent zich.
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