infobulletin 8 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:
ROERMOND ON STAGE. Het is bijna zover, alle 3e-jaarsleerlingen (m.u.v. 3B1) nemen dit jaar deel aan
het evenement Roermond On Stage. Dit beroepenfeest vindt plaats in de Jo Gerrishal op dinsdag 26 februari. Onze leerlingen gaan van 12.30–13.30u in gesprek met de beroepsbeoefenaars. LEES VERDER ...
CREATIVITEIT. Daar waar de ene tiener erg creatief is, moet de ander er iets meer voor doen. Vaak denken wij aan tekenen en knutselen, maar er komt meer om de hoek kijken. Als je out of the box wil denken,
moet je soms ook buiten de lijntjes kleuren. Voor tips om creativiteit een boost te geven: LEES VERDER ...
INFORMATIE OVER VERVOLGOPLEIDINGEN. Voor onze bovenbouwleerlingen is het belangrijk om zich
te oriënteren op vervolgopleidingen. Ook voor ouders is dit interessant. Wij raden jullie dan ook van harte
aan om een kijkje te gaan nemen bij de ROC’s, op open avonden en meeloopdagen. LEES VERDER ...
ZAALVOETBALTOERNOOI BRUGKLAS. Zit jij in de brugklas? Vind jij het ook zo leuk om lekker tegen een
bal te trappen? Wil jij jouw voetbalskills graag tonen? Dan is dit een mooie kans! Op woensdag 27 februari
organiseren wij een zaalvoetbaltoernooi voor alle brugklasleerlingen. LEES VERDER ...
GEEN CIJFERS LICHAMELIJKE OPVOEDING IN DE BRUGKLAS. Wellicht is het u al opgevallen dat er bij
de brugklasleerlingen voor het vak lichamelijke opvoeding geen cijfers in Magister staan, en dus ook niet
op het rapport. Dit is geen fout, maar een bewuste keuze van de vakgroep. LEES VERDER ...
NOG MEER ZAALVOETBAL: SCHOLENTOERNOOI. Niet alleen de brugklassers gaan de zaal in, de rest
mag ook. Van maandag 11 t/m woensdag 13 maart wordt er in de sporthal in Horn het jaarlijkse voetbaltoernooi gepeeld. Hierin zullen we wedstrijden spelen tegen andere scholen. LEES VERDER ...
LESMARATHON 4GT. Vijf leerlingen van 4GT moeten voor het vak Evenementen van E&O een evenement
organiseren. Het evenement dat deze leerlingen gaan organiseren is een lesmarathon. Deze wordt ook
daadwerkelijk gehouden op woensdag 27 en donderdag 28 februari. LEES VERDER ...
ZWEMDIPLOMA’S UITGEREIKT! Tijdens de vier leerjaren op Sint Ursula Heythuysen organiseren wij verschillende ‘wateractiviteiten’. Hierdoor vinden wij het belangrijk dat alle leerlingen zichzelf kunnen redden
in het water en in het bezit zijn van minimaal een zwemdiploma A en het liefst ook B. LEES VERDER ...
MEELOOPDAGEN 2019. Op woensdag 30 januari hebben we de laatste van de drie meeloopdagen gehad.
Groep 8-leerlingen kwamen kennis maken met onze school. Ze werden rondgeleid door onze eigen derdejaarsleerlingen en konden zo hun vragen stellen. LEES VERDER ...

BELANGRIJKE DATA
14 februari
18 februari
18 februari
21 februari
25 februari
26 februari
01 maart
02 maart
05 maart

-

Netwerktraining lj. 3 - Roermond On Stage
Ouderavond lj. 2 - keuzebegeleiding
Invullen keuzeformulieren (t/m 15 maart)
Infobulletin 9
Activiteitenweek (t/m 28 februari)
Roermond On Stage (lj. 3)
Scholingsdag: lesvrij voor leerlingen
Carnavalsvakantie (t/m 10 maart)
Vertrek skireis (weer terug op 10 maart)
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ROERMOND ON STAGE
Het is bijna zover, alle 3e-jaarsleerlingen (m.u.v. klas 3B1) nemen dit jaar deel aan het evenement
Roermond On Stage.
Dit beroepenfeest vindt plaats in de Jo Gerrishal op dinsdag 26 februari. Onze leerlingen mogen
van 12.30–13.30 uur in gesprek gaan met de beroepsbeoefenaars. We gaan er met de bus naartoe. Op deze dag volgen de leerlingen van leerjaar 3 de eerste 4 lesuren het reguliere lesrooster.
Als we omstreeks 14.15 uur terugkomen van het beroepenfeest, mogen de leerlingen naar huis.
De doe-dag vindt plaats op dinsdag 19 maart. Op deze dag zijn er dus geen lessen op school, maar
gaan leerlingen op bezoek bij 1 of 2 beroepsbeoefenaars. De leerlingen moeten zelf zorgen voor
het vervoer, dus het zou fijn zijn als de ouders/verzorgers de leerlingen hierbij kunnen helpen.

TERUG NAAR INHOUD

CREATIVITEIT
Daar waar de ene tiener erg creatief is, moet de ander er iets meer voor doen. Vaak denken wij
aan tekenen en knutselen, maar er komt meer om de hoek kijken. Als je out of the box wil denken, moet je soms ook buiten de lijntjes kleuren. Hier drie tips om creativiteit een boost te geven:
1. Geef zelf het goede voorbeeld! Dit klinkt misschien erg logisch, maar het wordt soms wel even
vergeten. Een tiener zal eerder zijn grenzen verleggen in een omgeving die het creatieve stimuleert. Zorg voor vernieuwing en afwisseling van hun bezigheden. Want om iets nieuws te
maken of te bedenken, moet je soms wat anders doen. Wanneer u als ouder steeds hetzelfde
doet of aanbiedt aan uw tiener, zal er ook weinig ruimte zijn om iets nieuws te proberen. Dus
wees actief en geef het goede voorbeeld.
2. Van fouten leer je! Ook deze klinkt heel logisch, maar iets fout doen hoeft niet erg te zijn. Teleurstellingen horen er nu eenmaal bij. Als een tiener bang is om fouten te maken, zal hij niet
snel zijn creatieve kant ontdekken. Geef je tiener niet alleen een compliment als hij iets heeft
bereikt, maar complimenteer hem ook tijdens het proces. Dit is goed voor zijn zelfvertrouwen
en hij zal eerder geneigd zijn om nieuwe dingen te proberen.
3. Laten vervelen, hoeft niet vervelend uit te pakken! Creëer momenten waarop er even helemaal niets hoeft te gebeuren. Dit betekent ook dat ze soms even moet stoppen met hun
vaste activiteiten zoals gamen of bezig zijn met hun telefoon. Het bedenken van een nieuwe
activiteit over wat hij wil gaan doen, prikkelt namelijk ook de creativiteit. En ja, ze kunnen
daardoor even vervelend reageren, maar ze zullen uiteindelijk zichzelf wel oppakken om iets
te gaan doen.
Meer weten over creativiteit of over het ondersteunen van talenten? Kijk dan HIER.
Voor een overzicht van alle (gratis) workshops die in februari worden aangeboden, klik HIER.
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INFORMATIE OVER VERVOLGOPLEIDINGEN
Voor onze bovenbouwleerlingen is het belangrijk om zich te oriënteren op vervolgopleidingen. Ook
voor ouders is dit zeer interessant. Wij raden jullie dan ook van harte aan om een kijkje te gaan
nemen bij de ROC’s (regionale opleidingscentra) die hieronder genoemd worden.

Informatieavond mbo
Leeuwenborgh en Arcus

Open avond
Gilde opleidingen

Arcus en Leeuwenborgh (inclusief Techniekcollege) hebben in maart 2019 Informatieavonden van 19.00 tot 21.00 uur.

Donderdag 14 februari is het zover. De open
avond van Gilde Opleidingen. Al onze locaties openen tussen 16.30 uur en 20.30 uur
hun deuren en verwelkomen jou, je ouders of
verzorgers, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s
en alle andere geïnteresseerden.

Open info avond voor mbo
• Maandag 25 maart 19.00-21.00 uur
(Heerlen, campus Valkenburgerweg)
• Dinsdag 26 maart 19.00-21.00 uur
(Sittard, Arendstraat)
De Vavo-informatieavond vindt plaats op 12
maart 2019.

Je voelt je welkom en wordt wegwijs gemaakt
in Gilde-land. Jouw vragen worden beantwoord
en eventuele twijfels weggenomen. Heb je hulp
nodig bij je aanmelding? Dan krijg je die natuurlijk. Nog niet duidelijk wat je wilt gaan doen?
Dan is een gesprek met een loopbaanadviseur
van Gilde loopbaancentrum een goede optie.
Zo kom je erachter waar je opleidingsinteresse
ligt. Tot donderdag de 14e!!

Wegwijsdagen
Summa College

Volg een MBO Try-Out
op Citaverde College

Weet je nog niet goed wat je wilt of wat bij je
past? Kom dan eens kijken wat je met jouw
interesses allemaal kunt doen.

Wat is een Try-Out?
Een Try-Out is een workshop van een halve dag
bij ons op school waarbij je kennis maakt met
de opleiding. Je komt een dagje proefstuderen!
Weet je nog niet precies welke opleiding je moet
kiezen? Je kunt meerdere Try-Outs volgen.
Voor wie is de Try-Out?
Zit jij in lj. 3 of 4? De try out is voor iedereen
die interesse heeft te starten op het MBO. Als je
op zoek gaat naar een studie bekijk je websites,
praat je met decanen, je mentor, je ouders en
je vrienden. Natuurlijk heb je dan nog een hoop
vragen en ben je benieuwd naar wat je kunt verwachten van de opleiding. Daarom is het verstandig om een try out te volgen, zodat jij zeker
weet dat de opleiding bij je past.
De Try-Outs vinden weer plaats tot medio april
2019. Schrijf je in op de website van Citaverde.

Ontdek de mogelijkheden van jouw interesse:
* Welke beroepen horen bij jouw interessegebied
* Welke opleidingen kun je volgen
* Welke eigenschappen heb je nodig
* Kun je makkelijk werk krijgen
* Wat zijn mogelijke vervolgopleidingen
Aanmelden: De wegwijsdagen vinden plaats
tussen 12 en 21 maart 2019 en duren een dagdeel; een ochtend of middag. Bekijk op de
website van Summa de agenda en meld je aan!

TERUG NAAR INHOUD
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ZAALVOETBALTOERNOOI BRUGKLAS
Beste voetbalfanaten!
Zit jij in de brugklas? Vind jij het ook zo leuk om lekker tegen een bal te trappen?
Wil jij jouw voetbalskills graag tonen? Dan is dit een mooie kans!
Op woensdag 27 februari organiseren wij een zaalvoetbaltoernooi voor alle brugklasleerlingen. Het toernooi
zal in de ochtend gespeeld worden. Een team moet uit minimaal 5 spelers en 1 keeper bestaan (maximaal
uit 7 spelers en 1 keeper). De wedstrijden worden gespeeld met 4 veldspelers en 1 keeper per team.
Zoek je team snel bij elkaar en geef je uiterlijk vrijdag 15 februari op. Om in te schrijven moet één speler
van het team via DEZE LINK een formulier invullen.
Voor vragen kunnen jullie terecht bij de docent lichamelijke opvoeding.
Met sportieve groet,
Vakgroep lichamelijke opvoeding

TERUG NAAR INHOUD

GEEN CIJFERS LICHAMELIJKE OPVOEDING
IN DE BRUGKLAS
Wellicht is het u opgevallen dat er bij de brugklasleerlingen voor het vak lichamelijke opvoeding geen cijfers
in Magister staan, dus ook niet op het rapport. Dit is geen fout, maar een bewuste keuze van de vakgroep.
Wij zijn een nieuwe weg ingeslagen met betrekking tot beoordelen. Zoals u wel weet worden alle brugklasleerlingen, op advies van de basisschool, in een leerweg geplaatst. Op Sint Ursula Heythuysen onderscheiden wij basis, kader en gemengd/theoretische klassen. Bij deze indeling wordt geen rekening
gehouden met de motorische vaardigheden. Dit betekent dat wij, binnen ons vakgebied, een enorm niveauverschil binnen de klassen zien. Wij zijn van mening dat het niet motiverend werkt om deze leerlingen
allemaal aan de hand van dezelfde normering een cijfer te geven. Daarom zijn wij als vakgroep overgestapt
naar een andere/nieuwe manier van beoordelen:
Formatief beoordelen met behulp van verschillende rubrics.
Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding worden de leerlingen beoordeeld op 3 verschillende onderdelen:
1) Samenwerken
2) Hulpverlenen
3) Vaardigheden
Voor ieder onderdeel kunnen de leerlingen, aan de hand van verschillende rubrics, met Pro, Expert, Gevorderd of Beginner beoordeeld worden. Alle onderdelen komen gedurende het schooljaar diverse keren terug.
Alle rubrics worden momenteel per leerling in een snelhechter op school bewaard. In de toekomst willen
wij dit digitaliseren in een zogenaamd sportfolio, zodat u thuis ook inzicht krijgt in de behaalde resultaten
voor lichamelijke opvoeding.
Als u de rubrics graag wilt inzien, kunt u contact opnemen met de betreffende docent lichamelijke opvoeding.
Wij hopen hiermee het ontbreken van het cijfer voor LO duidelijk te hebben toegelicht.
Vakgroep lichamelijke opvoeding

TERUG NAAR INHOUD
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NOG MEER ZAALVOETBAL: SCHOLENTOERNOOI
En nog meer zaalvoetbal! Niet alleen de brugklassers gaan de zaal in, de rest mag ook. Van maandag 11
t/m woensdag 13 maart wordt er in de sporthal in Horn het jaarlijkse voetbaltoernooi gepeeld. Hierin zullen
we met Ursula Heythuysen wedstrijden spelen tegen andere scholen.
Je kan deelnemen in de volgende categorieën:
- Meisjes
- Jongens 14 - 15 jaar
- Jongens 16 - 17 jaar
We zullen per klasse met 1 team Ursula Heythuysen vertegenwoordigen, hiervoor worden selectiewedstrijden gespeeld in de sporthal in Heythuysen. Hierover krijg je na opgave meer informatie via de mail.
Wil je Ursula vertegenwoordigen geef je dan op doormiddel van de volgende link:
INSCHRIJFFORMULIER VOETBALTOERNOOI
Voor vragen kun je terecht bij de docent lichamelijke opvoeding
Met sportieve groet,
Vakgroep lichamelijke opvoeding
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LESMARATHON 4GT
Vijf leerlingen van 4GT moeten voor het vak
Evenementen van E&O een evenement organiseren. Het evenement dat deze leerlingen gaan organiseren is een lesmarathon.
Deze wordt ook daadwerkelijk gehouden
op woensdag 27 en donderdag 28 februari. Alle leerlingen van 4GT gaan deelnemen
aan de lesmarathon. Deze lesmarathon wordt
gehouden om geld in te zamelen voor het
goede doel. De leerlingen hebben gekozen
om het geld te doneren aan het Wereld Natuur Fonds. De lesmarathon start op woensdag om 18.45 uur en is donderdag om 07.30
uur afgelopen. Tijdens deze nacht op school
worden er allerlei ‘’lessen’’ aangeboden, zoals bootcamp, een quiz, bioscoop, beat the
teacher e.d.
Omdat dit een (verplichte) activiteit is voor
alle leerlingen van 4GT hebben deze gisteren
een sponsorformulier meegekregen, dit formulier (inclusief sponsorgeld) moet uiterlijk
22 februari ingeleverd worden bij de receptie.
Wij hopen op een succesvolle lesmarathon!
Daan, Jessica, Gijs, Bram, Lars
mevrouw Merken

LESMARATHON
27-2-2019 van 18:45 tot 07:30

4GT2

VOOR WNF!

HELP DE DIEREN
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ZWEMDIPLOMA’S
UITGEREIKT!
Tijdens de vier leerjaren op Sint Ursula Heythuysen organiseren wij verschillende ‘wateractiviteiten’. Hierdoor vinden wij het belangrijk dat alle leerlingen zichzelf kunnen redden in het water en in het bezit zijn
van minimaal een zwemdiploma A en het liefst ook B. Om dit te bereiken bieden wij alle leerlingen (met
name brugklassers) die nog geen zwemdiploma of alleen het a-diploma hebben zwemlessen aan.
De zwemlessen worden verzorgd door een zweminstructeur van Laco Heythuysen en een docent lichamelijke opvoeding van Sint Ursula. Dit schooljaar hebben wij aan maar liefst tien leerlingen een zwemdiploma
uit mogen reiken!
Voor de betreffende leerlingen: een dikke proficiat en veel veilige zwemkilometers gewenst!
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MEELOOPDAGEN 2019
Op woensdag 30 januari hebben we de laatste van de drie meeloopdagen gehad. Groep 8-leerlingen kwamen kennis maken met onze school. Ze werden rondgeleid door onze eigen derdejaarsleerlingen en konden
zo hun vragen stellen. Enthousiast volgden de leerlingen workshops bij diverse vakken. Zo waren er lessen
Engels, wiskunde en MMO. Maar ook leerden ze onze profielen kennen.
Alle workshops werden geleid door onze eigen leerlingen. Zo ook de presentaties die ouders kregen. Het
was mooi te zien hoe iedereen zijn best deed. Alle leerlingen en collegae hebben zich ingezet als ambassadeur voor Sint Ursula Heythuysen.
We willen dan ook iedereen bedanken voor hun hulp. Zonder jullie hadden we de groep 8-leerlingen niet
zo’n leerzame middag kunnen geven. Bedankt!
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