
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.
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INHOUD VAN DIT BULLETIN:
CHROMEBOOKS
Met ingang van afgelopen maandag zijn het aantal laptops in de StudyZone verdubbelt! Er zijn 
nu, naast de twee iMacs, 29 Chromebooks beschikbaar. LEES VERDER OP PAGINA 2

TE WEINIG AANMELDINGEN VOOR SPOTLIGHT
Omdat er te weinig aanmeldingen waren voor Spotlight, kan de editie van schooljaar 2018-2019 
helaas niet doorgaan. LEES VERDER OP PAGINA 2

INFORMATIE OVER DE STUDYHALL
De StudyHall is nu een aantal maanden geopend. In de StudyHall krijg je de kans om aan een 
vak te werken. LEES VERDER OP PAGINA 6 

T-TEAM
Stel je een groot concert voor, van je favoriete artiest... Jij staat vlak voor het podium en ziet 
die vette lichtshow. LEES VERDER OP PAGINA 3

HOE 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. LEES VERDER OP PAGINA 3

URSULA ICARE!
Heb jij jouw opa, oma of heel iemand anders ook wel eens geleerd hoe ze moeten Facetimen? 
Of verhalen dat het vroeger zó anders was op school? LEES VERDER OP PAGINA 4

ACTIVITEITEN CJG-ML IN DECEMBER 2018
Alle activiteiten van het CJG bij elkaar voor de maand december. LEES VERDER OP PAGINA 5
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Met ingang van afgelopen maandag zijn het aantal laptops in de StudyZone verdubbelt! Er zijn 
nu, naast de twee iMacs, 29 Chromebooks beschikbaar. 

Op een Chromebook kun je alle apps van G Suite for Education gebruiken! Log in met je 
SOML-account en je kunt aan de slag. Al je Office-documenten converteren simpel naar een 
google Doc, Spreadsheet of Presentatie. Gewoon het bestand in je Google Drive zetten en dan 
openen in een Google app. De conversie gaat dan automatisch.

Word of Pages? 
Hier maak je gebruik van Google Documenten

Excel of Numbers? 
Hier maak je gebruik van Google spreadsheets

Powerpoint of Keynote? 
Hier maak je gebruik van Google Presentaties

Dropbox , Box of iCloud? 
Hier maak je gebruik van Google Drive (je SOML-account heeft een gigantische opslagcapaciteit 
dus waarom zou je nog een USB-stick gebruiken?)

Wist je dat we achter de schermen ook druk bezig zijn om het aantal werkplekken in de Stu-
dyZone flink uit te breiden? Dit schooljaar worden nog meer dan 30 extra werkplekken gereali-
seerd!

Heb je vragen over de werking van de Chromebook? Neem dan contact op met de Technisch 
Onderwijs Assistent ICT meneer Pirson bij de IT-balie.

TE WEINIG AANMELDINGEN VOOR SPOTLIGHT

Omdat er te weinig aanmeldingen waren voor Spotlight, kan de editie van schooljaar 2018-2019 
helaas niet doorgaan. We vinden dit natuurlijk heel erg jammer! Maar niet getreurd, alle talenten 
op onze school krijgen volgend schooljaar weer een kans. 

We willen iedereen bedanken die dit jaar een video-auditie ingestuurd heeft en wensen jullie 
heel veel succes en plezier met het ontwikkelen van jullie talenten! En natuurlijk…. tot ziens bij 
Spotlight 2019-2020!

TERUG NAAR INHOUD
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T-TEAM

Stel je een groot concert voor, van je favoriete artiest... Jij staat vlak voor het podium
en ziet die vette lichtshow. Je hoort en voelt de muziek in je hele lijf, terwijl je naar de
artiest kijkt en naar het scherm achter hem of haar, waarop bij elk nummer de
achtergronden geprojecteerd worden. Wie zorgt voor die lichtshow, het geluid en die projec-
ties...? Nooit over nagedacht? Dat doen technici!

De technici die dat tijdens voorstellingen van school doen, zijn &#39;gewoon&#39; onze eigen
leerlingen! Het technisch team (T-Team) ondersteunt presentaties en voorstellingen
op het gebied van licht en geluid. Van de musical en Spotlight tot de open avonden
en het brugklaskamp. Van brugklas tot het examen zeg maar. Lijkt het jou leuk om in
een écht team met grote verantwoordelijkheid te werken? Om al deze voorstellingen
met behulp van professionele apparatuur tot een groot succes te maken? Laat het
ons weten, want wij zijn op zoek naar jou! 

Je hoeft nog niets te kunnen, dat leren we je wel! We werken samen met
professionele technici die zorgen dat je goed voorbereid bent als je zelf aan de
knoppen zit. De enige eis is dat je minimaal in klas 2 zit. 
Interesse? Stuur een berichtje naar meneer De Jong ( g.dejong@ursula.nl ) of meneer
Jansen ( j.jansen@ursula.nl ) of kom een keertje tijdens de grote pauze op woensdag
naar E104!

HOE 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 kun je nu omgaan met de bedtijden van je kind(eren) 
tijdens de feestmomenten? Hier 3 tips:

1. Plan op tijd en betrek je puber hierin. Misschien vinden ze het leuk om te helpen of zijn er 
andere activiteiten om hen te betrekken. Heb ook oog voor de wensen van je puber. Moeten 
zo overal bij zijn of kunnen ze tussendoor met hun vrienden en vriendinnen afspreken? Als je 
dit op tijd bespreekt kun je beter tot goede afstemming komen.

2. Heb je afspraken over bedtijden dan kun je 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 je 
kunt hier best een afspraak over maken, zoals wanneer ze thuis moeten zijn en wat er ver-
der van elkaar verwacht wordt.

3. Plan rustmomenten in met je 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. Je kunt de drukte 
doorbreken door rustmomenten in te lassen waar even niets hoeft 
en uitslapen mag.

Meer weten over bedtijden kijk dan HIER
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URSULA ICARE!

Heb jij jouw opa, oma of heel iemand anders ook wel eens geleerd hoe ze moeten Facetimen? 
Of hoor je al eens verhalen dat het vroeger zó anders was op school? Wij ook! En daarom von-
den wij het tijd voor een nieuw project: Ursula iCare!

Met Ursula iCare gaan twee iPadbrugklassen in maart tijdens de projectdagen een bezoek bren-
gen aan een seniorenvereniging en verschillende zorginstellingen. Zo willen wij jullie graag een 
beter beeld geven van wat er in onze omgeving allemaal gebeurt. Burgerschapsvorming is im-
mers ook een belangrijke taak van school. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat jullie, als ex-
perts op het gebied van de iPad, veel voor een oudere doelgroep kunnen betekenen. Hoe gaaf 
zou het zijn, als de senioren d.m.v. Virtual Reality nog eens een kijken zouden kunnen nemen 
op belangrijke plekken uit hun leven! En jullie kunnen daarbij helpen! 

Omdat wij als school zeer overtuigd zijn van de waarde van Ursula iCare, hebben we, samen 
met onze externe partners (o.a. zorgkoepel Proteion), subsidie aangevraagd bij de provincie Lim-
burg. Afgelopen week hebben we te horen gekregen dat de subsidie goedgekeurd is! Dat bete-
kent dat wij het project groots kunnen gaan aanpakken en dat bijvoorbeeld elke brugklasleerling 
mag deelnemen aan een workshop over Virtual Reality en Augmented Reality! Daarnaast kun-
nen docenten worden opgeleid om Virtual Reality te gebruiken tijdens de lessen.

De leerlingen van onze mentorklassen (B1c en B1f) gaan binnenkort aan de slag met de voorbe-
reidingen. Ze krijgen natuurlijk ondersteuning op verschillende gebieden, van presentatietraining 
tot de inzet van Virtual Reality.

Wij zijn heel enthousiast! Hopelijk jullie ook!

Mocht je meer over dit project willen weten? Dan mag je altijd met je vragen naar ons toe ko-
men.

Meneer Bisschops en mevrouw Thönnissen
Meneer Hoeijmakers en meneer Van de Mortel

HET BOEKENFONDS

Het boekenfonds is elke dinsdag en vrijdag aansluitend aan 
het 7e lesuur geopend.
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ACTIVITEITEN CJG-ML IN DECEMBER 2018

Workshop LEREN LUISTEREN (0-12)
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!
Maandag 3 december van 19.30 – 21.30 uur, Pinnenhof Kapelaniestraat 4 in Nederweert
Woensdag 19 december van 9.00 – 11.00 uur CJG Zandkuilweg 8 in Maasbracht

Workshop EEN GOED SLAAPPATROON ONTWIKKELEN (0-12)     
Als kinderen een goed slaappatroon hebben, geniet het hele gezin hiervan. In deze workshop 
worden tips gegeven om je kind makkelijk naar bed te laten gaan, in bed te laten blijven, door 
te laten slapen en s’ ochtend niet te vroeg uit bed te laten komen. Je krijgt ook informatie over 
oorzaken van slaapproblemen. Met deze tips en informatie maak je een persoonlijk plan om de 
problemen rond het naar bed gaan en/of het slapen aan te pakken.
Dinsdag 11 december 19.30 – 21.30 uur, CJG Bredeweg 239d in Roermond 
(medisch centrum)

Workshop RUZIES IN EN GEZIN VERMINDEREN (pubers)
Veel ouders ervaren een toename van conflicten tussen broers, zussen en andere gezinsleden 
als kinderen tieners worden. Het kan een hele uitdaging zijn om te weten wanneer je jezelf 
moet mengen in een ruzie of hoe je zelf rustig blijft als je erbij betrokken raakt. Tieners moeten
vaardigheden leren om op een goede manier problemen op te lossen. Maar hoe doe je dat nou, 
op een positieve manier? Zodat het geen straf is, maar jij als ouder en je tiener het beide prettig 
vinden? Dat leer je in deze workshop!
Donderdag 13 december van 19.30–21.30 uur CJG Chatelainplein 33 in Echt

Workshop OMGAAN MET RUZIE EN AGRESSIE (0-12)
Alle kinderen hebben wel eens ruzie of zijn wel eens boos. Maar als dit vaak gebeurt of als 
broers en zussen elkaar thuis steeds in de haren vliegen hebben ze hulp nodig van hun ouders 
dit gedrag te keren. Maar hoe doe je dat nou op een positieve manier of zonder zelf ook boos te 
worden? Dat leer je in deze workshop!
Dinsdag 18 december van 9.00 – 11.00 uur CJG Bredeweg 239d in Roermond (medisch 
centrum)

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

De StudyHall is nu een aantal maanden geopend. In de StudyHall krijg je de kans om aan een 
vak te werken, als de les in dat vak geen doorgang kan vinden. Dit gebeurt in een stille omge-
ving, zodat jij andere leerlingen ook de kans geeft aan hun studie te werken. De docent die jij 
normaal tijdens dat uur zou hebben, zorgt ervoor dat jij een opdracht hebt om tijdens dat uur 
aan te werken. Deze opdracht heeft de docent voorafgaande aan de les in de StudyHall met de 
klas besproken. Deze manier van werken heeft veel voordelen:

• Je kunt ook zonder docent aan jouw studie werken
• Je hebt minder stress in de les om de stof af te krijgen
• Je hebt minder huiswerk, want je hebt op school al gewerkt
• Je hoeft thuis minder te doen
• Je gaat zelfstandig aan de slag met jouw studie 

Er zijn een aantal zaken gewijzigd m.b.t. het gebruik van de StudyHall. Jouw mentor zal deze 
wijzigingen met de klas bespreken, zodat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt 
in deze ruimte. 

In de bijlage tref je het document aan dat betrekking heeft op het gebruik van de StudyZone en 
de StudyHall.

mailto:g.dejong%40ursula.nl?subject=

