infobulletin 12 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:
TWEEDE URSULA-LOOP. Op maandag 27 mei 2019 organiseren wij de tweede ‘Ursula-loop’ van dit
schooljaar. Alle leerlingen van leerjaar 1 doen hieraan mee. De leerlingen rennen wederom een afstand van
1600 meter. Dit zijn 4 rondes op de atletiekbaan. LEES VERDER ...
SPORTDAG LEERJAAR 2. Ook onze tweedejaars gaan maandag 27 mei 2019 sportief aan de slag! Er
wordt dan een sportdag georganiseerd. Het is een klassenactiviteit waarbij de volgende onderdelen aan
bod komen: basketbal, bounceball, trefbal, voetbal en er is een estafette stormbaan. LEES VERDER ...
VERSLAG ROERMOND CITY RUN. Op zondag 28 april zijn we met Sint Ursula Heythuysen en Sint Ursula
Horn naar de Rabobank Roermond City Run geweest. Weken van te voren hebben wij al getraind voor deze
dag. Rond de middag moesten we in Roermond verzamelen. LEES VERDER ...
TEVREDENHEIDSENQUÊTES. In maart 2019 hebben wij alle leerlingen en ouders een uitnodiging gestuurd om een tevredenheidsenquête in te vullen. De resultaten van de enquêtes geven een beeld van de
kwaliteit van ons onderwijs volgens ouders en leerlingen. Voor de resultaten: LEES VERDER ...
KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING ROEL RIJKS. Heel trots zijn wij dat onze collega Roel Rijks benoemd
is tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Onze oud-collega Pieter Knippenberg schreef een mooi artikel
over de redenen waarom Roel deze eer ten deel is gevallen. LEES VERDER ...
EINDEXAMENGALA 2019. Het is alweer bijna zover, het eindexamengala 2019 staat voor de deur. In een
vorig bulletin hebben we jullie al kort geïnformeerd. In dit infobulletin volgt meer informatie. Vanaf 18.30
uur kunnen de voertuigen opgesteld, om 19.00 uur start de stoet. LEES VERDER ...
ONDERWIJS GERICHT OP DE BEROEPSPRAKTIJK. Wij bereiden onze leerlingen voor op de beroepspraktijk. Dus op het moment dat er projecten voorbijkomen waarbij onze leerlingen iets kunnen maken wat
ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden, dan doen wij daar graag aan mee. LEES VERDER ...
WATERSPORTEN VOOR EEN PRIKKIE! Hebben jullie ooit gehoord van het Wake-Park in Roermond?
Ooit gehoord van waterskiën of wakeboarden? Bij het Wake-Park kun je het allebei! En dat voor maar €
5,- (op woensdag 3 juli). Lijkt het je leuk om dit een keer te doen? LEES VERDER ...
VOOR SCHOOLVERLATERS: BELANGRIJKE ICT-ZAKEN. Vanaf het moment de je de school verlaat,
wordt doorgegeven aan IT-Workz dat je op de aangegeven datum niet meer op onze school staat ingeschreven. Dit houdt in dat je dan ook niet meer kan inloggen met jouw SOMU-account. LEES VERDER ...
INTENTIEOVEREENKOMST SINT URSULA & GEMEENTE LEUDAL. Het College van B&W in Leudal stelt
€ 14.200 beschikbaar voor de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek naar huisvesting van Sint Ursula
in Leudal. Dit om een aantal nieuwe uitdagingen in kaart te brengen. LEES VERDER ...
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INHOUD VAN DIT BULLETIN:
CJG: TIP VAN DE MAAND - NAAR BUITEN. De meeste tieners hebben de tijd van het spelen achter
zich gelaten. Wel hangen ze vaker op de bank of willen chillen (en dat kost soms geld). Ondanks dat is er
voor tieners nog steeds veel te beleven in de buitenlucht. Voor de tips vanuit het CJG: LEES VERDER ...

SPORTDAG LEERJAAR 2: WAT TE DOEN BIJ SLECHT WEER? Aanstaande maandag is de sportdag van
leerjaar 2. Deze activiteit vindt volledig buiten plaats. Mocht deze (vanwege slecht weer) niet doorgaan,
dan wordt het reguliere lesprogramma gevolgd. Houd de site / mail in de gaten! LEES VERDER ...

URSULA 100 JAAR: UITSTAPJE PHANTASIALAND. Beste ouders of verzorgers, u bent reeds geïnformeerd over de uitstap naar Phantasialand. In dit bulletin treft u voor de zekerheid nogmaals de belangrijkste
informatie aan wat betreft het programma en zaken waar leerlingen aan moeten denken. LEES VERDER ...

PRAKTIJKEXAMENS LEERJAAR 3. Van maandag 3 t/m vrijdag 7 juni zijn voor de derdejaarsleerlingen
de examens voor de beroepsgerichte profielen, dit wordt het CSPE genoemd. Alleen de profielen E&O, BWI
en Z&W doen in leerjaar 3 examen. Dit heeft organisatorisch natuurlijk enige gevolgen. LEES VERDER ...

BELANGRIJKE DATA
27 mei		
28 mei		
29 mei		
30 mei		
31 mei		
03 juni		
03 juni		
10 juni		
12 juni		
13 juni		
13 juni		
17 juni		
21 juni		
21 juni		
28 juni		
01 juli		
02 juli		
02 juli		
03 juli		
04 juli		
05 juli		
06 juli		

-

Ursulaloop lj. 1 + sportdag lj. 2
Teamdag: scholing docenten (LESVRIJ)
Feest leerlingen 100 jaar Sint Ursula: Phantasialand
Hemelvaart (LESVRIJ)
Lang weekend (Hemelvaart) (LESVRIJ)
Praktijkexamens lj. 3 (t/m 7 juni)
Gala examenleerlingen
Tweede Pinksterdag (LESVRIJ)
Uitslagvergadering examens: verkort lesrooster
Infobulletin 13 ouders / leerlingen
Start tijdvak 2 centrale schriftelijke examens
Ouderavond toekomstige brugklassers
Feest personeel 100 jaar Sint Ursula
Uitslag examens tijdvak 2 voor herkansers BB en KB
Uitslag examens tijdvak 2 voor herkansers GT
Inleveren boeken lj. 1 en 2
Inleveren boeken lj. 3 en 4
Diploma-uitreiking (15.30u sessie 1, 18.00u sessie 2)
Oudergesprekken doubleurs / mutaties keuzeformulieren (t/m 4 juli)
Infobulletin 14 ouders / leerlingen
Uitreiken rapporten lj. 1, 2 en 3 (09.30u)
Zomervakantie (t/m 18 augustus)
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TWEEDE URSULA-LOOP
Beste ouders/verzorgers,
Op maandag 27 mei 2019 organiseren wij de tweede ‘Ursula-loop’ van dit schooljaar. Alle leerlingen van leerjaar 1 doen hieraan mee. De leerlingen rennen wederom een afstand van 1600 meter.
Dit zijn 4 rondes op de atletiekbaan. In oktober hebben de leerlingen dezelfde afstand gerend, de
tijden hiervan zijn genoteerd. Nu kunnen ze kijken of ze die prestatie kunnen verbeteren.
De ‘Ursula-loop’ vindt plaats op de atletiekbaan in Heythuysen.
Atletiek Leudal
Aldenhoven 58
6093 HC Heythuysen
Ook bij slecht weer zal de loop doorgaan. Houd daarom bij de kledingkeuze rekening met de
weersomstandigheden. Wij verwachten wel dat alle leerlingen rennen in het Ursula-shirt (een
vestje of trui is uiteraard toegestaan).
Indien uw zoon/dochter/pupil niet deel kan nemen, dient hij/zij een door ouder(s)/verzorger ondertekend briefje in te leveren bij de mentor.
Hieronder vindt u een schema met daarin de tijden per klas. U bent van harte welkom om uw
zoon/dochter/pupil aan te komen moedigen.

Groep 1
9.00 uur – 9.45 uur
1k1
1k2

Groep 2
10.15 uur – 11.00 uur
1b1
1b2
1bkgt1

Groep 3
11.15 uur – 12.00 uur
1gt1
1gt2

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Vakgroep lichamelijke opvoeding.

TERUG NAAR INHOUD
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SPORTDAG LEERJAAR 2
Maandag 27-5-2019 zal bij ons op school een sportdag georganiseerd worden voor de leerlingen
van leerjaar 2. Het is een klassenactiviteit waarbij de volgende onderdelen aan bod komen: basketbal, bounceball, trefbal, voetbal en er is een estafette-stormbaan. Dit alles vindt plaats op de
buitenvelden van onze school.
De sportdag begint om 8.45u en zal rond 13.00u afgelopen zijn. Voor de beste 3 klassen, zijn
er prijzen te winnen. De leerlingen dienen deze dag in sportkleding (Ursula t-shirt verplicht) naar
school te komen en moeten zelf een lunchpakket meenemen.
Kunnen de leerlingen vanwege een blessure niet meedoen, dan dienen ze een ondertekend briefje (door ouder/verzorger) in te leveren bij de mentor. De leerlingen kunnen dan ingezet worden
tijdens de sportdag voor andere taken.
Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende geïnformeerd hebben en rekenen op sportiviteiten
veel plezier.

12.00 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00

Eindspel
Voetbalwedstrijd tegen docenten
Prijsuitreiking

Namens de gymdocenten, teamleiders en de mentoren van leerjaar 2,
met vriendelijke groet,
J. Geraets en J. Sniedt

TERUG NAAR INHOUD
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ROERMOND CITY RUN
Op zondag 28 april zijn we met Sint Ursula Heythuysen en Sint Ursula Horn naar de Rabobank Roermond
City Run geweest. Weken van te voren hebben wij al
getraind voor deze dag. Rond de middag moesten we
in Roermond verzamelen. Het weer was gelukkig goed
en er deden veel mensen mee. Op de dag zelf hebben
beide scholen goed gepresteerd: Sint Ursula Horn 2e en
Sint Ursula Heythuysen 3e. Er stonden ook veel mensen
langs te kijken, ze moedigden je ook goed aan. Dit was
fijn, zo kreeg je meer doorzettingsvermogen en kon je
beter presteren.
Xavi en Marit

TERUG NAAR INHOUD

TEVREDENHEIDSENQUÊTES
In maart 2019 hebben wij alle leerlingen en ouders een uitnodiging gestuurd om een tevredenheidsenquête in te vullen. De resultaten van de enquêtes geven een beeld van de kwaliteit van
ons onderwijs volgens ouders en leerlingen. Wij hechten hier veel waarde aan.
Het verheugt ons dat het onderwijs op onze locatie bovengemiddeld gewaardeerd wordt door ouders en leerlingen. Uiteraard doen wij ons best om deze mooie waardering ook voor de toekomst
te behouden. De school bespreekt deze resultaten in de verschillende teams en met de ouderraad.
Hierop worden vervolgens werkpunten geformuleerd voor de toekomst.
In dit bericht vindt u een link naar de resultaten van de enquetes. Via scholenopdekaart.nl kunt
u de resultaten van onze school vergelijken met andere scholen.
Wij willen u en uw zoon/dochter hartelijk bedanken voor de medewerking aan dit onderzoek.
• Tevredenheid leerlingen
• Tevredenheid ouders

TERUG NAAR INHOUD
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OUD-MILITAIREN ONDERSCHEIDEN DANKZIJ INZET VAN ROEL RIJKS
door Pieter Knippenberg

Geboren en getogen Heythuysenaar Roel Rijks (1984) zet zich al jaren in om oud-militairen – vaak postuum – de
versierselen te bezorgen waar zij recht op hebben. Daarnaast is hij verbonden aan een aantal stichtingen die met
elkaar gemeen hebben dat ze alle een connectie hebben met de Tweede Wereldoorlog en met de gevolgen van
die strijd. Daags voor Koningsdag werd Roel Rijks voor zijn inspanningen geëerd en werd hij benoemd tot Ridder
in de Orde van Oranje Nassau.
Hij kreeg het bijbehorend ‘lintje’
door Minister van Defensie Ank Bijleveld in Den Haag opgespeld.„De
Tweede Wereldoorlog boeit mij al
heel erg lang”, antwoordt Roel Rijks
op de vraag waar zijn interesse voor
die periode in onze geschiedenis
door ontstaan is. „Mijn opa werd
bij de kerkrazzia op 8 oktober 1944
meegenomen om in Duitsland gedwongen te gaan werken. Nadat hij
teruggekeerd was, sprak hij weinig
over die tijd en er was dus ook bij
de familie amper iets over zijn ervaringen bekend. Ik wilde er echter
meer van weten en ging op zoek
naar informatie. Zo kwam ik bij het
Bezoekerscentrum Leudal terecht
en ik kreeg daar inzage in dagboeken van andere dwangarbeiders.
Bij het doornemen daarvan sloeg
de vonk bij mij over en ging ik mij
steeds meer verdiepen in alles wat
met deze oorlog te maken had. De
verhalen van en over de mensen
die de oorlog hier beleefd hebben
of die later bij de politionele acties
betrokken waren, boeien mij meer
dan allerlei details rondom de strijd
zelf. Gelukkig houden anderen zich
daar wel intensief mee bezig.”
Jongeren
Er is veel belangstelling voor de
Tweede Wereldoorlog, ook bij jongeren. De generatie die het aan den
lijve meemaakte, sprak er vaak niet
veel over en hun kinderen accepteerden dat. „Ik ben van de derde
generatie en ik merk dat net als
ik, mijn leeftijdsgenoten wél weer
veel vragen stellen en op zoek gaan
naar antwoorden.” Wat dat betreft
heeft de huidige generatie het ook
gemakkelijk. Vele archieven zijn de
laatste jaren goed toegankelijk geworden doordat ze gedigitaliseerd
zijn. Dat maakt het zoeken veel
minder tijdrovend en gezochte informatie sneller vindbaar.

Meer dan alleen namen
Roel: „Ik heb meegeschreven aan
het boek ‘Meer dan alleen namen’.
Dat boek bevat de levensverhalen
van oorlogsslachtoffers van wie de
namen op het vredesmonument in
Heythuysen vermeld staan. Bij de
research voor dit boek ontdekte ik
dat er enkele namen ten onrechte
niet vermeld waren en dat enkele
militairen de onderscheiding waarop zij recht hadden vanwege hun
deelname aan de strijd in voormalig Nederlands-Indië nooit ontvangen hadden. Ik heb daar toen
werk van gemaakt en de versierselen werden later postuum aan
hun families uitgereikt. Inmiddels
hebben 160 mensen in totaal 282
onderscheidingen mogen ontvangen. Ik heb daarvoor het comité
Ereschuld Onderscheidingen opgericht want dat klinkt bij het Ministerie van Defensie toch beter dan
wanneer Roel Rijks uit Heythuysen
belt. Het betreft veelal ex-KNIL-militairen. Onder deze groep heerst
nog vaak veel verbittering over hoe
Nederland met hen is omgegaan.
Zij zien het ontvangen van een on-

derscheiding - ook al is het pas na
zo’n lange tijd - vaak als een stukje
genoegdoening.
Lancastercrash
Zijn bezigheden hebben persoonlijk
veel voor Roel betekend. „Heel erg
veel zelfs. Wie had kunnen denken
dat een aanvankelijk verlegen jongetje nog eens in gesprek zou komen met allerlei hoogwaardigheidsbekleders. Mijn netwerk is enorm
gegroeid en dat is ook heel welkom
voor de andere stichtingen waarvoor ik mij inzet zoals de Stichting
Herdenkingsmonument Militairen.
Ook kwam ik door mijn bezigheden
in contact met Ria Schmieder die
zich intensief bezig houdt met de
crash van een Lancaster bommenwerper in Heythuysen. Dat leverde
héél veel op want Ria werd mijn
schoonmoeder. Tja, en dan word je
op je 34e tot Ridder benoemd…..
Ik was totaal verrast. Wie had dat
kunnen denken!”
BRON: DE LIMBURGER

TERUG NAAR INHOUD
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EINDEXAMENGALA 2019
Beste examenleerlingen, ouders / verzorgers,
Het is alweer bijna zover, het eindexamengala 2019 staat voor de deur. In een vorig bulletin hebben we jullie al kort geïnformeerd. In dit infobulletin willen we jullie informeren over de invulling
van deze avond.
Vanaf 18.30 uur kunnen de voertuigen opgesteld worden in de Eindstraat.
De Eindstraat is vanaf dat moment een
eenrichtingsstraat, waardoor deze weg
alleen ingereden kan worden vanaf de
Rijksweg. Zie bijgevoegd kaartje.
Om 19.00 uur start de stoet. Deze
stoet rijdt dan vanuit de Eindstraat naar
de Postkoets. De stoet wordt begeleid
door verkeersregelaars.
Wanneer alle leerlingen zijn aangekomen bij De Postkoets, zal het feest binnen losbarsten. Tijdens deze avond zal
een DJ zorgen voor de nodige sfeer, afgewisseld met verschillende optredens.
Er worden die avond hapjes verzorgd.
Bij binnenkomst ontvangen de leerlingen een welkomstdrankje. De rest van de avond zijn de
drankjes voor eigen rekening. Er dient betaald te worden met bonnen. Deze kosten twee euro per
stuk. Zorg er dus voor dat je geld bij je hebt!
Er zal ook dit jaar een prom queen en prom king worden uitgeroepen. De leerlingen brengen hun
stem uit op de mooist geklede jongen en meisje. Degene met de meeste stemmen krijgt deze
felbegeerde titel!
Het feest zal duurt tot 23.30 uur. Leerlingen mogen vanaf 23.00 uur het gebouw verlaten. Tot
deze tijd zal de deur dus dicht blijven. Voor de leerlingen die het leuk vinden, gaat het feest door
tot 23.30 uur.
Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met ondergetekenden.
We zien jullie graag op 3 juni!
Met vriendelijke groet,
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

Merken
Sniedt
Beckers
van Cleef
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ONDERWIJS GERICHT OP DE BEROEPSPRAKTIJK
Als voorbereiding op het middelbaar beroepsonderwijs,
zijn wij uiteraard graag in de ‘echte’ praktijk bezig met
onze leerlingen. Op het moment dat er projecten voorbijkomen waarbij onze leerlingen iets kunnen maken
wat ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden, dan doen
wij daar graag aan mee. Op bijgaande foto is een mooi
resultaat te zien: onze BWI-leerlingen hebben 6 mooie
tafels afgeleverd voor basischool De Springdonk te Susteren. Rouland B., Idse S, Tygo G en Luuk v d B hebben
hard aan dit project gewerkt.

TERUG NAAR INHOUD

WATERSPORTEN VOOR EEN PRIKKIE!
Beste sportievelingen en waaghalzen,
Hebben jullie ooit gehoord van het Wake-Park in Roermond? Ooit gehoord van waterskiën of wakeboarden? Bij het Wake-Park kun je het allebei! Lijkt het je leuk om dit een keer te doen? Lees
dan snel verder!
Wanneer?
Tijd?		
Kosten?

Woensdag 3 juli 2019.
In de ochtend (precieze tijd is afhankelijk van het aantal opgaves).
€5,- per leerling.

Deze activiteit is voor alle leerjaren. Zowel ervaren watersporters als leerlingen die nog nooit op
de waterski’s of het wakeboard hebben gestaan zijn van harte welkom! Je kunt je tot vrijdag 7 juni
2019 opgeven bij jouw docent lichamelijke opvoeding. Bij opgave moet je meteen €5,- betalen.
Meer weten? Kijk op https://wake-park.nl/
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VOOR SCHOOLVERLATERS:
BELANGRIJKE ICT-ZAKEN
Beste leerlingen van leerjaar 4,
Let op, je gaat binnenkort onze school verlaten. Tijdens je actieve periode hier op school heb je
gebruikgemaakt van je school-inlog-account SOMUxxxxx@soml.nl (xxxxx is jouw eigen leerlingnummer) en school-e-mailadres xxxxx@leerling.ursula.nl (xxxxx is jouw eigen leerlingnummer).
Vanaf het moment de je de school verlaat, wordt door de administratie doorgegeven aan IT-Workz
dat je op de aangegeven datum niet meer op onze school staat ingeschreven. Dit houdt in dat je
dan ook niet meer kan inloggen met jouw SOMU-account.
Staan in jouw SOMU-account nog gegevens, bijvoorbeeld mails of bestanden, of in Youtube nog
filmpjes die je wilt bewaren, verwijderen of privé maken? Mail of bewaar deze zaken dan in een eigen mail- of cloud-omgeving (bijvoorbeeld iCloud, Drive, Dropbox, OneDrive etc.) en mail e-mails
die belangrijk voor je zijn en die je wilt bewaren naar je eigen mailadres (eventueel maak / gebruik
je een eigen gmail-adres, dit verloopt of verandert namelijk nooit).
Zodra je uitgeschreven bent van school, dat is op de datum waarop de uitslag bekend wordt gemaakt (op 12 juni, of als je een herkansing hebt op 21 juni 2019), dan is dit niet meer mogelijk en
gaan je bestanden en mails verloren. Heb je dan nog filmpjes in Youtube staan, dan kan je deze
ook niet meer verwijderen of privé maken.
Digitaal Doorstroom Dossier
In je DDD (Digitaal Doorstroom Dossier) vermeld je een eigen e-mailadres omdat het school-emailadres zoals bovenvermeld vervalt en niet meer benaderbaar is.
Inleveren van de iPad
Op 12 juni, na het tekenen van de cijferlijst, kan de iPad worden ingeleverd bij dhr. M. el Makhloufi
in de mediatheek.
We gaan dan het volgende doen:
· Het verwijderen van de toegangscode.
· Uitloggen van je Apple ID en iTunes/App store.
Voor de herkansers geldt dat ze de iPad moeten inleveren na hun herkansing.
Belangrijk!
Vergeet niet om de laadblok en de kabel mee te nemen!
Extra kosten
Ontbreken van de laadblok €25,Ontbreken van de laadkabel €25,-
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INTENTIEOVEREENKOMST
SINT URSULA & GEMEENTE LEUDAL
Het College van B&W in Leudal stelt € 14.200 beschikbaar voor de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek naar huisvesting van Sint Ursula in Leudal. Dit om een aantal nieuwe uitdagingen
in kaart te brengen. Zo dateren onze schoolgebouwen uit 1958 (Heythuysen) en 1973) (Horn) en
passen deze dus niet meer bij de manier waarop wij ons onderwijs (willen) verzorgen. Ook brengt
de veranderende bevolkingssamenstelling in onze regio (vergrijzing en ontgroening) natuurlijk ook
een aantal consequenties met zich mee. De gemeente Leudal liet onderstaand persbricht uitgaan.

Persbericht
Heythuysen, 20 mei 2019

Sint Ursula en Gemeente Leudal tekenen intentieovereenkomst
Het college stelt € 14.200 beschikbaar voor de uitvoering van een
haalbaarheidsonderzoek naar huisvesting van Sint Ursula in Leudal. De schoolgebouwen
zijn gevestigd in Heythuysen en Horn en dateren van 1958 (Heythuysen) en 1973 (Horn).
Daarnaast ziet de scholengemeenschap het aantal leerlingen in de nabije toekomst
teruglopen door de bevolkingsontwikkeling in Midden-Limburg en Leudal specifiek. De
schoolgebouwen passen niet meer bij de wensen en eisen van deze tijd als het gaat om
onderwijsinrichting en duurzaamheid.
Wethouder Robert Martens: “Om de toekomst van de scholengemeenschap veilig te stellen zijn
meerdere scenario’s denkbaar. Belangrijk is dat onderwijs beschikbaar is en blijft. Om dit te
onderzoeken wordt er gestart met een haalbaarheidsonderzoek.”
Intentieovereenkomst
Naar verwachting kan het haalbaarheidsonderzoek in het najaar van 2019 worden afgerond.
Vervolgens wenst men over te gaan tot besluitvorming over het te volgen scenario. Om dit te
onderstrepen wordt er in mei een intentieovereenkomst ondertekend, waarin de Gemeente,
Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML), het schoolbestuur van Sint Ursula, met elkaar
afspreken om samen te werken en om binnen de afgesproken termijn het haalbaarheidsonderzoek
af te ronden.
Verantwoordelijkheid
De gemeente is verantwoordelijk voor nieuwbouw, vervangende nieuwbouw of uitbreiding van
scholen. Voor onderwijs, beheer en exploitatie van de scholen is het schoolbestuur verantwoordelijk.
Het uiteindelijke besluit rondom de locatie is aan de gemeenteraad.
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CJG: TIP VAN DE MAAND - NAAR BUITEN
De meeste tieners hebben de tijd van het spelen achter zich gelaten. Wel hangen ze vaker op de
bank of willen chillen (en dat kost soms geld). Ondanks dat is er voor tieners nog steeds veel te
beleven in de buitenlucht. Hierbij 3 tips:
1. Activiteiten en sport.
Er zijn vast basketbal- of voetbalveldjes in de buurt.
Daar ben je nooit te oud voor. Een skatebaan is ook
een plek waar veel leeftijdgenoten komen en in veel
woonplaatsen zijn speciale hangplekken voor jeugd gecreëerd of is er een jongerencentrum waar ze van alles
organiseren.
2. Helpende handjes.
Als u ze echt de deur niet uit krijgt, kunt u ze thuis ook prima bezig te houden. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen in de tuin door onkruid de plukken, evt. te snoeien of het gras te maaien.
U kunt ze evt ook erbij betrekken wanneer er nieuwe planten nodig zijn of maak samen een
groentetuin. Wanneer jullie hier samen in bezig zijn kunt u ook nog eens een gesprek voeren met
uw puber. Ramen wassen is ook een prima activiteit om in de buitenlucht bezig te zijn.
3. Geld verdienen
Nu de vakantieperiode (bijna) gaat starten is het voor tieners een goed moment om op zoek te
gaan naar een baantje. Dan zijn ze lekker bezig, doen ze nieuwe contacten op en verdienen ze
ook nog eens een leuk zakcentje bij. Lees meer over bijbaantjes.
Meer lezen over vrije tijd en sport kan HIER.
Het CJG biedt ook tal van (gratis) workshops aan. Meer lezen over deze programma’s? Klik HIER.
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SPORTDAG LEERJAAR 2: WAT TE DOEN BIJ SLECHT WEER?
Aanstaande maandag is de sportdag van leerjaar 2. Deze activiteit vindt volledig buiten plaats.
Hierdoor zijn we afhankelijk van het weer. We gaan er vanuit dat de sportdag doorgaat, mocht dit
niet het geval zijn, zullen wij de leerlingen uiterlijk zondag via de mail en op de site hierover inlichten. Als de sportdag afgelast wordt, betekent dit dat het reguliere lesprogramma wordt gevolgd en
de leerlingen de boeken mee moeten nemen. Houd zondag de mail en site dus goed in de gaten.
Hopelijk heb ik jullie hiermee voldoende geïnformeerd.
Namens de organisatie,
J. Sniedt
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URSULA 100 JAAR: UITSTAPJE PHANTASIALAND
Beste ouders of verzorgers,
U bent reeds geïnformeerd over de uitstap naar Phantasialand. Hieronder treft u voor de zekerheid nogmaals de belangrijkste informatie aan.
Datum:

29 mei 2019

Programma:
8.15 uur: aanwezig op school
8.30 uur: vertrek bussen
10.00 uur: aankomst Phantasialand
16.00 uur: verzamelen bij de mentor
16.30 uur: vertrek bussen
18.00 uur: aankomst Heythuysen
Benodigdheden leerlingen:
· eten en drinken .
· Klein beetje zakgeld.
· Schoolpas.
· Identiteitskaart (verplicht).
De schoolleiding is deze dag bereikbaar op:
06 83245345
We hopen op een gezellige dag.
Met vriendelijke groet,
S. Hermens & C. Palmen
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PRAKTIJKEXAMENS LEERJAAR 3
Van maandag 3 juni t/m vrijdag 7 juni zijn voor de derdejaarsleerlingen de examens voor de beroepsgerichte profielen, dit wordt het CSPE genoemd. Alleen de profielen E&O, BWI en Z&W doen
in leerjaar 3 examen. De leerlingen van PIE doen hun praktijkexamen volgend schooljaar in lj4.
De uitslag van dit examen wordt het eerste officiële cijfer dat meetelt voor de slaag- zakregeling.
De leerlingen krijgen via hun vakdocent te horen hoe laat hun examen begint en wat ze mee
moeten nemen. Om ervoor te zorgen dat de leerlingen zich goed kunnen voorbereiden is de week
voor het CSPE huiswerk- en toetsvrij. In de week zelf is er een aangepast rooster dat leerlingen
in Zermelo kunnen zien.
Vanwege de examens en het bijbehorende toezicht, kan het zijn dat er bij andere klassen lesuitval
ontstaat.
We wensen alle leerlingen veel succes bij het examen!
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