
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 11 OUDERS / LEERLINGEN (schooljaar 2018-2019)

INHOUD VAN DIT BULLETIN:
CJG TIP VAN DE MAAND: OVER PESTEN. Pesten houdt ons allemaal bezig. Dit geldt als uw kind gepest 
wordt, maar ook als uw kind de pester is. Pesten kan ook online plaatsvinden. Kinderen die weten van de 
gevaren op internet, lopen minder kans om gepest te worden. LEES VERDER ... 

INLEVEREN KLUISSLEUTELS LEERJAAR 4. Inmiddels hebben jullie via jullie mentor een envelop gekre-
gen voor het inleveren van de kluissleutels. Deze lever je met sleutel in bij de receptie (Henriëtte  of Mar-
cel). Bij niet inleveren van de sleutel wordt een bedrag van €7,50 in rekening gebracht. LEES VERDER ... 

ZINLOOS GEWELD. In de activiteitenweek zijn leerlingen aan de slag gegaan met het thema ‘zinloos 
geweld’. Zij kregen uit eerste hand te horen welke impact zinloos geweld op mensenlevens kan hebben, 
toen Jacques Beemsterboer kwam vertellen over de tragische dood van zijn dochter.  LEES VERDER ...

DE BOLDERWAGEN. Het vakoverstijgend pilotproject “De Bolderwagen”, een combinatie van opdracht in 
de sectoren PIE & BWI, mogen we als geslaagd beschouwen. Jippe Hasselmann en Job Janssen hebben 
met veel plezier en enthousiasme geheel zelfstandig een mooi product afgeleverd. LEES VERDER ...

ROERMOND CITY RUN. Ook dit jaar zetten wij weer ons sportiefste beentje voor op de Roermond City 
Run (28 april 2019). Leerlingen én docenten zullen, getooid in jubileumshirt, deel gaan nemen aan dit 
mooie evenement. Om dit in goede banen te leiden, zijn een aantal zaken van belang.   LEES VERDER ...

15 april  - Uitreiken rapport lj. 4
16 april  - Laatste LesDag lj. 4
17 april  - Activiteitendagen lj. 2 (t/m 19 april)
17 april  - Berlijnreis lj. 4 (t/m 19 april)
19 april  - Dag tegen het pesten
20 april  - Meivakantie (t/m 5 mei)
06 mei  - Start digitale examens BB en KB (t/m 21 mei)
06 mei  - Examentraining 4GT (t/m 8 mei)
08 mei  - Brugklaskamp (t/m 10 mei)
09 mei  - Start centrale examens GT (t/m 21 mei)

BELANGRIJKE DATA

AANKONDIGING GALA-FEEST 2019. Het einde van de schoolcarrière op Sint Ursula is voor de vierde-
jaarsleerlingen alweer in zicht. Traditioneel wordt er voor hen een spetterend gala georganiseerd. Dit jaar 
zal het gala plaatsvinden bij De Postkoets in Horn, 3 juni 2019, van 19u tot 23.30u. LEES VERDER ...

GASTLESSEN VERZORGING: Mimakkers, verloskundige en kraamverzorgende op bezoek bij Ursula. 
In het kader van de opdracht over beroepen in de zorg bij het vak verzorging, kregen de brugklassen 1b2 
en 1gt1 op vrijdag 22 en 29 maart een gastles aangeboden door ouders. LEES VERDER ...

BRUGKLASKAMP 2019. Ook dit jaar gaan we met alle brugklassen op brugklaskamp. We vertrekken op 
woensdag 8 mei vanaf school met bussen naar Someren. Hier zullen we tot en met vrijdag 10 mei verblij-
ven en in zullen we in de ochtend weer in Heythuysen aankomen. LEES VERDER ...

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=soml.nl_jq0460ha3b7au7nekpvvc23008%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FAmsterdam
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    CJG TIP VAN DE MAAND 
    OVER PESTEN
Pesten houdt ons allemaal bezig. Dit geldt als uw kind gepest wordt, maar ook als uw kind de 
pester is. Pesten kan ook online plaatsvinden. Kinderen die weten van de gevaren op internet, 
lopen minder kans om gepest te worden. Het is dus belangrijk om dit onderwerp met uw kind te 
bespreken.  

De oplossing zit niet in deze 3 tips, maar het is een start. 
Onthoud vooral dat je pesten met elkaar moet oplossen!

Hier 3 tips:
1. Wacht niet af. Ga direct het gesprek aan als uw kind pest of gepest wordt. Praat met uw kind, 

maar ook met de (ouders van de) andere partij en met school.
2. Neem uw kind serieus. Luister naar zijn/haar verhaal over hoe er gepest wordt en waarom. 

Blijf rustig.
3. Verzin samen met uw kind oplossingen hoe het pesten te stoppen.

Lees HIER meer over pesten van en door pubers.

Voor een overzicht van alle (gratis) workshops die door het CJG worden aangeboden: KLIK HIER!

TERUG NAAR INHOUD

AANKONDIGING GALA-FEEST 2019
Het einde van de schoolcarrière op Sint Ursula is voor de vierdejaarsleerlingen alweer in zicht. Tra-
ditioneel wordt er voor hen een spetterend gala georganiseerd. Dit jaar zal het gala plaatsvinden 
bij De Postkoets in Horn, op maandag 3 juni 2019, van 19.00 tot 23.30 uur.

De leerlingen zullen met hun mooiste voertuigen in een stoet naar het gala gebracht worden. 
Daarna zal het feest binnen beginnen. De DJ zorgt voor de beste muziek, de keuken voor lekker-
ste hapjes en de leerlingen voor de dansmoves. 

In een later infobulletin wordt u verder geïnformeerd.

TERUG NAAR INHOUD

https://www.cjgml.nl/pagina/puber/opvoeding-en-gedrag/lastig-gedrag/pesten/484683
https://drive.google.com/open?id=1mCRl-4Mp4_2-y5fv8R1ZFjLi8PKKKm-S
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INLEVEREN KLUISSLEUTELS LEERJAAR 4
Beste leerlingen van  leerjaar 4, 

Inmiddels hebben jullie via jullie mentor een envelop gekregen voor het inleveren van de kluis-
sleutels. Deze envelop lever je met sleutel in bij de receptie (Henriëtte  of Marcel). Bij het niet 
inleveren van de kluissleutel wordt een bedrag van €7,50 in rekening gebracht. 

P.S. Heel veel succes met jullie examens, ga ervoor!

Groetjes,

Johan Smits TERUG NAAR INHOUD

GASTLESSEN VERZORGING: 
Mimakkers, verloskundige en kraamverzorgende op bezoek bij Ursula

In het kader van de opdracht over beroepen in de zorg bij het vak verzorging, kregen de brugklas-
sen 1b2 en 1gt1 op vrijdag 22 en 29 maart een gastles aangeboden door ouders van leerlingen uit 
die klassen met een verzorgend beroep.

Op 22 maart kwamen in 1GT1 2 mimakkers op bezoek. Een mimakker is een soort clini-clown, 
maar dan voor dementerenden. Een reuze interessante les over een heel boeiend beroep. Leerlin-
gen mochten zich aan de hand van oefeningen inleven in de rol van de dementerende. Hierdoor 
begrepen ze beter wat voor een benaderingswijze het meest passend is als je dement bent.

Op 29 maart kwamen in 1b2 een verloskundige en een kraamverzorgster vertellen over hun be-
roep. Ook deze les werd op een interactieve manier vormgegeven door de beroepsbeoefenaars.  
De leerlingen mochten zelfs een echte “verse” moederkoek met navelstreng bekijken en bevoelen. 
Ze maakten kennis met de werkzaamheden van de verloskundige en kraamverzorgster en moch-
ten allerlei materialen bekijken.

TERUG NAAR INHOUD
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ZINLOOS GEWELD
In de laatste activiteitenweek zijn leerlingen aan de slag gegaan met het thema ‘zinloos geweld’. Zij kregen 
uit eerste hand te horen welke impact zinloos geweld op mensenlevens kan hebben, toen Jacques Beem-
sterboer kwam vertellen over de tragische dood van zijn dochter. Ook hebben ze de film ‘Fataal’ gekeken, 
over het thema zinloos geweld. 

Verhaal Nadine, verteller Jacques Beemsterboer
2 december 2006, de zwarte dag

Jacques kwam bij ons op school een verhaal vertel-
len. Hij vertelde een heftig verhaal over zijn doch-
ter Nadine (20 jr). Zij was een spontane, vrije meid 
met grote ogen. Nadine kon supergoed streetdan-
ce. Doordat ze zo goed was, werd ze gevraagd om 
verder te kunnen gaan door de hele wereld. On-
dertussen was Nadine verliefd geworden op Ger-
rold, een wat oudere man (31 jr). Jacques vond dit 
geen probleem, hij en zijn vrouw Wanda vertrouw-
den hun dochter helemaal.  

Naarmate de relatie vorderde, kreeg Jacques wel eens een vervelend gevoel in zijn maag. Hij dacht dat er 
iets niet klopte aan Gerrold. Na een relatie van 3 jaar, kreeg Jacques toch gelijk. Er klopte inderdaad iets 
niet.

Nadine had het na 3 jaar uitgemaakt met Gerrold. Gerrold bleef haar bellen en vragen of ze alsjeblieft nog 
één keertje langs wilde komen. Collega’s van Nadine hadden gezegd dat ze nog één keertje moest gaan, 
dan was ze daarna van Gerrold af. Toen Nadine aankwam bij het huis van Gerrold wilde hij haar een ca-
deautje geven. Nadine stond te wachten in de woonkamer en Gerrold kwam met het cadeau. Nadine wilde 
het cadeau vastpakken en opeens had Gerrold één van zijn drie messen achter het cadeau vast. Met dat 
mes had hij Nadine vermoord, hij had haar zesendertig keer gestoken met het mes. Verschrikkelijk.

Uiteindelijk ging Gerrold zelf naar de politie en heeft hij zichzelf aangegeven. Hij zit nu in de gevangenis, 
maar hij wordt aan het eind van dit jaar vrijgelaten. 

Ik heb erg veel respect voor Jacques en Wanda, dat zij dit verhaal naar buiten hebben gebracht en nu 
vertellen aan mensen en leerlingen. Ik vond het een interessant verhaal.

De film Fataal
De film gaat over een jongen die zijn eigen nachtclub is begonnen. Hij was goed op weg met de club, maar 
opeens was de club open en werden er drie jongens uit de club gezet. De jongens gingen een discussie aan 
met de eigenaar. De eigenaar ging ’s avonds naar de autogarage en werd daar met veel geweld in elkaar 
geslagen. Uiteindelijk hebben de drie jongens 6,5 jaar gevangenisstraf gekregen. 

Ik vind het heel erg, want op het eind van de film pleegde de eigenaar van de club zelfmoord. Zo zie je 
wat de gevolgen van zinloos geweld kunnen zijn.

Groetjes, 

Leerling uit klas 3b1

TERUG NAAR INHOUD
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DE BOLDERWAGEN
Het vakoverstijgend pilotproject “De 
Bolderwagen”, een combinatie van op-
dracht in de sectoren PIE & BWI, mo-
gen we als geslaagd beschouwen. Jip-
pe Hasselmann en Job Janssen hebben 
met veel plezier en enthousiasme ge-
heel zelfstandig een mooi product afge-
leverd. Hier mogen ze trots op zijn. Het 
is op de foto te zien: het resultaat mag 
er zijn! 

TERUG NAAR INHOUD

BRUGKLASKAMP 2019
Ook dit jaar gaan we met alle brugklassen op brugklaskamp. We vertrekken op woensdag 8 mei 
vanaf school met bussen naar Someren. Hier zullen we tot en met vrijdag 10 mei verblijven: ‘s 
ochtends zullen wij weer in Heythuysen terugkomen. 

Alle leerlingen zijn geïnformeerd over het programma door middel van een boekje. Dit informatie-
boekje staat ook op onze website (KLIK HIER om in te zien).

We gaan er met zijn allen een mooi kamp van maken!

TERUG NAAR INHOUD

https://www.ursula.nl/wp-content/uploads/2019/04/Kampboekje.pdf
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ROERMOND CITY RUN 
28 april 2019
Beste ouder/verzorger,

Wat leuk dat uw zoon/dochter/pupil meedoet aan de Roermond City Run 2019!

Om dit in goede banen te leiden zijn de volgende zaken van belang:
• De leerlingen die de 5 km rennen worden om 12.45 uur verwacht voor de bioscoop Foroxity 

(Outlet Roermond). De 5 km start om 13.45 uur. 
• De leerlingen die de 3,5 km (College run) rennen verzamelen om 13.45 uur bij de bioscoop. 

De College run start om 14.45 uur. 
• We verwachten dat alle leerlingen rennen in het jubileumshirt van Sint Ursula 100 jaar. Dit 

wordt ter plekke verstrekt. 

Op de verzamelplek krijgen de leerlingen een startnummer, tevens wordt er een groepsfoto ge-
maakt. Hierna lopen we gezamenlijk naar de start (Roerkade). Iedere leerling die finisht krijgt een 
medaille en iets lekkers en daarna wachten we gezamenlijk op de prijsuitreiking. Hierna zijn alle 
leerlingen vrij om naar huis te gaan.

Let op: wij zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke bezittingen. Het is niet mogelijk 
om kleding of andere bezittingen achter te laten bij de docenten.

          Met sportieve groet,

          Sectie Lichamelijke Opvoeding 
          SG Sint Ursula Heythuysen

TERUG NAAR INHOUD


