infobulletin 9 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:
ACTIVITEITENWEEK 2. Volgende week staat de tweede activiteitenweek van dit schooljaar op het programma. Het doel van deze activiteitenweken: proberen om lesuitval door het jaar heen te beperken, door
excursies en uitstapjes zoveel mogelijk in dezelfde week te plannen. LEES VERDER ...

OP BEZOEK BIJ SINT URSULA HEYTHUYSEN! De kinderen van de bovenbouw van BS de Zjwiek uit
Roggel hebben de afgelopen weken op onze school kennisgemaakt met techniek. Zij kregen namelijk een
techniekles aangeboden, verzorgd door Johan Smits, met hulp van onze leerlingen. LEES VERDER ...

PLANNING EXAMENS 2019. De examens voor de gemengde en theoretische leerweg waren reeds bekend, omdat deze examens centraal worden afgenomen en vandaar dus ook landelijk worden gepland. De
data voor digitale examens (BB en KB) en beroepsgerichte vakken zijn nu ook bekend. LEES VERDER ...

BELANGRIJKE DATA
25 februari
26 februari
01 maart
02 maart
05 maart
11 maart
19 maart
21 maart
25 maart
27 maart
01 april
02 april
04 april
08 april

-

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)
Aanmelding nieuwe brugklassers (t/m 12 maart)
Doe-Dag Roermond On Stage (voor lj. 3)
Infobulletin 10 voor ouders / leerlingen
Ouderavond lj. 1 + 2 + 3 (t/m 25 maart)
Toetsvrij (t/m 29 maart)
Toetsweek lj. 1 + 2 / SE-week lj. 3 + 4 (t/m 5 april)
Start digitale examens
Start CSPE beroepsgerichte vakken
Start stage lj. 3 (t/m 19 april)
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ACTIVITEITENWEEK 2
Volgende week staat de tweede activiteitenweek van
dit schooljaar op het programma. Het doel van deze
activiteitenweken: proberen om lesuitval door het jaar
heen te beperken, door excursies en uitstapjes zoveel
mogelijk in dezelfde week te plannen.
Theater op school:
Onze brugklasleerlingen krijgen de theatervoorstelling
‘Waarom doe jij zo?’ te zien
van Theater Helder. Deze
voorstelling gaat over pesten
en respect hebben voor elkaar. Tussen de scènes door
gaan leerlingen met elkaar in
gesprek over deze thema’s.
Ook de tweedejaarsleerlingen
krijgen een theatervoorstelling te zien, van bureau HALT.
‘Groepsdruk’ is het thema
waar onze tweedejaars mee
aan de slag gaan.
Mad Science
Al jaren graag geziene gasten op middelbare scholen:
de wetenschappers van Mad
Science. Zij laten in een reeks
testjes en experimenten leerlingen de spectaculaire kanten van natuur- en scheikunde zien. Gedurende de week
geven zij diverse workshops
aan tweede klassen.

OUDERS (EN DUS OOK LEERLINGEN):
HOUD HET ROOSTER IN DE GATEN!

Van 25 t/m 28 februari zijn er weer allerlei
activiteiten, excursies en gastlessen georganiseerd. Voor elke klas is dit anders. Dit betekent
ook dat de begin- en eindtijd van de schooldag
anders is dan de leerlingen gewend zijn.
De leerlingen worden op school geïnformeerd
over de diverse activiteiten die op het proRechtspraak
Ook een thema, waar we gramma staan voor de week. Wanneer de
leerlingen geen activiteit hebben, volgen zij
in het kader van maat- lessen volgens het rooster.
schappijleer, graag aan- Alle wijzigingen zijn in hun roosters te zien.
dacht aan besteden: de Kijk samen met uw zoon/dochter in Zermelo
rechtspraak in Nederland. voor het dagelijkse rooster van volgende week.

Op diverse manieren! Zo
krijgen onze derdejaars basis
en kader een rechter in de
klas op bezoek, waar de derdejaars gemengd/theoretisch
het verhaal van een ex-gedetineerde te horen krijgen.
De klassen 3b1 en 3b2 zullen een bezoekje brengen
aan het jeugddetentiecentrum ‘Het Keerpunt’. Van de
vierdejaarsleerlingen gaat het
cluster maatschappijkunde en
4b1 op bezoek naar de rechtbank, om daar een zitting van
de politierechter bij te wonen.
Lesmarathon
De vierdejaars GT blijven in
de nacht van woensdag op

donderdag op school, voor
een heuse lesmarathon. Het
programma tijdens de nacht
is grotendeels door de leerlingen zelf georganiseerd. De
leerlingen worden gesponsord
en zullen hiermee een extra
centje ophalen voor het Wereldnatuurfonds.
Voor de rest zijn er ook nog
onder andere excursies geregeld vanuit de sector economie en ondernemen (E&O)
en zal er in diverse vaklessen
aandacht worden besteed
aan zeer diverse thema’s. Het
belooft een leerzame week te
worden voor onze leerlingen!

Roermond On Stage
Dinsdag staat voor onze derdejaars in het teken van
Roermond On Stage. Op dit
beroepenfeest gaan leerlingen ‘netwerken’: ze gaan
praten met beroepsbeoefenaars en leggen contacten
om in maart een dagdeel in
een bedrijf mee te kijken.
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Groep 7 en 8 BS De Zjwiek Roggel

OP BEZOEK BIJ SINT URSULA HEYTHUYSEN!
Op woensdag 13 februari zijn de kinderen van groep 7 en 8 van BS De Zjwiek Roggel op bezoek
geweest bij techniek. Om 9:00 uur kwamen 15 kinderen samen met met meester Marcel bij Sint
Ursula aan. De kinderen vonden het spannend: voor de eerste keer op een grote school! Maar ze
hadden er allemaal veel zin in.
Meester Marcel had een carnavalswagen ontworpen die de leerlingen gingen maken. Na mezelf te
hebben voorgesteld en een korte uitleg over de veiligheid in het technieklokaal gingen de kinderen aan de slag. Om 10:30 uur was het tijd voor een korte pauze. De kinderen kregen frisdrank
met een stuk cake.
Het werd een zeer geslaagde morgen! De kinderen gingen met een tevreden gevoel terug naar
Roggel. Langs deze weg wil ik de leerlingen Job, Bo, Stef en Mike van PIE bedanken voor het
meehelpen.
De week ging weer snel om, en een weekje later (op woensdag 20 februari) kwam groep 5 / 6
van BS De Zjwiek Roggel een bezoek brengen aan de techniekles. Het was weer een enthousiaste
groep vol gemotiveerde kinderen en ouders. Ook deze groep ging een carnavalswagen
maken met bewegende onderdelen erin, en net als een week eerder
werd ook dit weer een leerzame morgen voor iedereen en gingen kinderen, meester en
ouders met een tevreden gevoel
terug naar Roggel.
De leerlingen van BWI: Sam, Tygo,
Rouland, Sven en Pieter, bedankt
voor het meehelpen!
Technische groetjes,
Johan Smits
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PLANNING EXAMENS 2019
De planning van de examens voor alle leerwegen zijn bekend. De examens voor de gemengde en
theoretische leerweg waren al bekend, omdat deze gelijk zijn aan de landelijke examens. Voor de
basis- en kaderberoepsgerichte leerweg hebben we digitale examensn na de meivakantie. Ook
deze data zijn nu bekend. In de jaarplanner op onze site (via snelmenu) staan alle vakken per
leerweg. In de periode van 4 t/m 12 april zijn de praktijkexamens voor de profielen. Hierover krijgen de leerlingen per profiel informatie van de vakdocent.
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