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Bekijk hier  het zesde informatiebulletin van dit schooljaar
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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 6 OUDERS / LEERLINGEN (schooljaar 2018-2019)

INHOUD VAN DIT BULLETIN:

MEELOOPDAGEN 2019: ANDERE LESTIJDEN! Op woensdag 16, 23 en 30 januari zijn de meeloopdagen 
voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen. We willen onze school ‘in bedrijf’ laten zien, vandaar 
dat we een alternatief lesrooster draaien om de school langer ‘vol’ te hebben. LEES VERDER ... 

EXTRA HANDBALTRAININGEN. Na de kerstvakantie starten we met de handbaltrainingen voor de meis-
jes van leerjaar 1 t/m 4. De leerlingen hebben zich inmiddels opgegeven en een mailtje ontvangen met de 
datums en tijden van de trainingen. LEES VERDER ... 

SINTERKLAASVIERING LEERJAAR 1 & 2. De kerstvakantie is inmiddels in zicht. Maar de feestmaand 
december wordt natuurlijk altijd afgetrapt door Sint Nicolaas. Ook dit jaar werd Sint Ursula bezocht. Terwijl 
de bovenbouwleerlingen zwoegden op hun toetsen, vierde de onderbouw feest! LEES VERDER ...

KERSTACTIVITEITEN 21 DECEMBER 2018. Op vrijdag 21 december luiden we gezamenlijk de kerstva-
kantie in met verschillende activiteiten in leerjaar 1, 2 en 3. In dit bulletin is te lezen welke activiteiten er 
plaatsvinden en hoelang ze duren. LEES VERDER ...

21 december - Kerstactiviteit lj. 1 + 2 + 3 
22 december - Kerstvakantie (t/m 6 januari) 
07 januari - Nieuwsjaarsontbijt medewerkers: lesvrij les 1 + 2
08 januari - Oudergesprekken mentoren lj. 4
09 januari - Oudergesprekken mentoren lj. 4
10 januari - Infobulletin ouders / leerlingen
16 januari - Meeloopdag basisschoolleerlingen + ouders
17 januari - SOML-dag (scholing), lesvrij voor leerlingen
23 januari - Meeloopdag basisschoolleerlingen + ouders
28 januari - Leerlingbespreking: verkort lesrooster (1 t/m 6)
29 januari - Leerlingbespreking: verkort lesrooster (1 t/m 6)
30 januari - Meeloopdag basisschoolleerlingen + ouders
30 januari - MBO-avond Gilde (voor lj. 3, aanvang 19.00u)

BELANGRIJKE DATA

NIEUWJAARSONTBIJT MEDEWERKERS. Op maandag 7 januari starten wij het nieuwe kalenderjaar met 
een gezamenlijk ontbijt met alle medewerkers. Dat betekent dat de lessen pas vanaf lesuur 3 zullen starten 
(10.05u). De eerste twee uren van het nieuwe jaar hebben onze leerlingen dus lesvrij. 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=soml.nl_jq0460ha3b7au7nekpvvc23008%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FAmsterdam
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  MEELOOPDAGEN 2019: ANDERE LESTIJDEN!
Op woensdag 16, 23 en 30 januari zijn de meeloopdagen voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de 
basisscholen. We willen de toekomstige leerlingen (en hun ouders) laten ervaren hoe het is om 
naar Sint Ursula te gaan. We willen daarom onze school ‘in bedrijf’ laten zien en dat betekent dus 
dat we de school graag gevuld hebben met leerlingen! Dat heeft natuurlijk enige consequenties.

We hebben tijdens de meeloopdagen een aangepast lesrooster: 
11.05 les 4 wordt  les 1 45 min 
11.50 les 5 wordt  les 2 45 min
12.35-13.05 pauze 30 min
13.05 les 6 wordt  les 3 45 min
13.50 les 7 wordt  les 4 45 min
14.35 les 8 wordt les 5 45 min
15.20 les 9 wordt les 6 45 min
16.05 einde lesdag

Leerlingen: jullie hebben dus de eerste 3 lesuren vrij, maar zijn later uit omdat de lessen worden 
opgeschoven. De roosters zijn een aantal dagen van tevoren zichtbaar in het roosterprogramma 
Zermelo. Voor examenklassen kunnen er lessen geplaatst worden op les 3.
Ouders: wilt u er rekening mee houden dat uw zoon/dochter op een later tijdstip thuis is en dat 
eventuele bijbaantjes anders geregeld dienen te worden, aangezien dit (ondanks het alternatieve 
rooster) natuurlijk gewoon verplichte lesdagen zijn.

TERUG NAAR INHOUD
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EXTRA HANDBALTRAININGEN
Na de kerstvakantie starten we met de handbaltrainingen voor de meisjes van leerjaar 1 t/m 4. De 
leerlingen hebben zich inmiddels opgegeven en een mailtje ontvangen met de datums en tijden 
van de trainingen. De trainingen zijn ‘s morgens voor de meeloopdagen gepland, zodat er geen 
lessen uitvallen.

Datums: 16, 23 en 30 januari van 9.30u-10.30. 
Locatie: sporthal Laco Aoreven in Heythuysen.

TERUG NAAR INHOUD
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SINTERKLAASVIERING OP SCHOOL (lj. 1 + 2)
5 december was het dan zover, Sinterklaasviering voor leerjaar 1 en 2! ‘s Morgensvroeg kwamen 
de leerlingen met de handen vol aangelopen, met surprises en heel veel lekkere zoetigheid, zoals 
zelfgemaakte arretjescake, kwarktaart en nog veel meer! Het was mooi om te zien hoe fanatiek 
iedereen hiermee bezig was.

Het 6e en 7e uur ging de mentor met de klas het Sinterklaasmoment vieren. Alle cadeau’s wer-
den in een grote kring neergelegd. Elke leerling had een cadeau gekocht voor een ander met een 
mooie suprise en een gedicht erbij.

Het was weer een gezellige Sinterklaasmiddag!

Groetjes,

de Foto-Piet TERUG NAAR INHOUD
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KERSTACTIVITEITEN 21 DECEMBER 2018
Op vrijdag 21 december luiden we gezamenlijk de kerstvakantie in met verschillende activiteiten 
in leerjaar 1, 2 en 3. Hieronder is te lezen welke activiteiten er plaatsvinden en hoelang ze duren. 

Leerjaar 1:  “Kerstontbijt”

Tijdens een gezellige bijeenkomst (les 2, 3 en 4) gaan de leerlingen, onder leiding van hun mentor, 
samen ontbijten op school. Na het ontbijt zijn er nog diverse activiteiten, variërend van kerstpuz-
zeltocht, bordspelen en kerstkaarten maken.

Leerjaar 2:  “Workshops”

Onze leerlingen in leerjaar 2 krijgen tussen 10.30 uur en 12.00 uur een aantal leuke workshops 
aangeboden die zowel op school als buiten school zullen plaatsvinden. De leerlingen worden apart 
geïnformeerd over de locatie en tijden van de verschillende workshops. 

Leerjaar 3: “Kerstwandeling”

De leerlingen uit leerjaar 3 worden om 9.00 uur op school verwacht. Bij binnenkomst is getoond 
in welk lokaal de leerlingen zich moeten melden voor de instructie. Na de instructie maken ze 
een kerstwandeling waarin ze allerlei vermakelijke opdrachten tegenkomen. De route wordt op 
een digitale wijze (QR-codes) uitgestippeld. Geschikte winterse kleding wordt hierbij geadviseerd. 
Uiteraard is er ook gedacht aan iets ‘lekkers’.Dit programma duurt tot ongeveer 12.00 uur. 

Wij wensen al onze leerlingen en ouders hele fijne feestdagen en een mooie afsluiting van dit 
kalenderjaar toe.
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AFGELASTING
Gepubliceerd op 20-12-2018

De voetbalclinic voor leerjaar 2 (vrijdag 21 december) kan helaas niet doorgaan. De velden zijn niet
bespeelbaar i.v.m. de aanhoudende regen. 

In plaats van de clinic is er een zaalvoetbaltoernooi in het gymlokaal (beneden) op school, start
9.00 uur. Denk aan gymschoenen. 

Leerlingen leerjaar 3 zijn vrij. Hun kerstactiviteit gaat niet door.
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