
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.
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INHOUD VAN DIT BULLETIN:

URSULALOOP - DEEL 2! Op maandag 27 mei hebben alle leerlingen van leerjaar 1 meegedaan aan de 
tweede Ursulaloop van dit schooljaar. De leerlingen moesten wederom een afstand van 1600 meter afleg-
gen. Dit betekent vier rondjes op de atletiekbaan, een mooie uitdaging! LEES VERDER ... 

CJG TIP VAN DE MAAND: COMPLIMENTEN GEVEN. Het is belangrijk om te letten op wat uw kind goed 
doet. Kinderen horen graag wat ze goed doen: geef uw kind daarom regelmatig een compliment. In dit bul-
letin 3 tips over het geven van complimenten en het programma van het CJG voor juli: LEES VERDER ... 

CAMPAGNE “MAAK JIJ HET VERSCHIL VOOR EEN KIND?” Eén op de vier kinderen groeit thuis op met 
zorgen, denk aan: een psychisch of lichamelijk ziek gezinslid, een verslaving in het gezin, een (v)echtschei-
ding, geldproblemen… De impact van problemen thuis is vaak groot.  LEES VERDER ...

VERWENDAG SINT ELISABETH IN HAELEN. Een paar maanden terug kregen de zorg en welzijn leer-
lingen van leerjaar 3 de vraag of ze wilden helpen met een verwendag bij Sint Elisabeth in Haelen. Op 
maandag 17 juni zijn de leerlingen daar naartoe gegaan. LEES VERDER ...

EINDUITSLAG EXAMEN 2019: 98,8 % GESLAAGD! Na tijdvak 1 hebben we al veel leerlingen kunnen 
feliciteren, maar er waren ook leerlingen die nog aan de bak moesten. Die moeite is gelukkig niet voor 
niets geweest! Vrijdag kwam dan ook voor veel herkansers het verlossende telefoontje. LEES VERDER ...

5 juli  - Uitreiken rapporten en start ZOMERVAKANTIE 

19 augustus - Boeken ophalen lj. 4 

20 augustus - Uitreiken boeken & introductie lj. 1 + 2
   Boeken ophalen lj. 3 

21 augustus - Introductiedag lj. 1 t/m 4 

22 augustus - Start reguliere lessen

BELANGRIJKE DATA

WIST U DAT? (ZOMERTIP GOEDKOOP REIZEN) Een dagje weg met de trein is goed voor de ontwikkeling 
van jongeren, zo leren ze zelfstandig reizen met OV. Ook een uitje met de hele familie kan erg gezellig zijn! 
En dat hoeft helemaal niet duur te zijn! Meer weten? Kijk op www.goedkoop-treinkaartje.nl!

GEVONDEN VOORWERPEN. Ieder jaar blijven er veel spullen liggen: jassen, tassen, gymspullen, sieraden, sleutels, 
enzovoorts. Deze zijn verzameld en liggen op de balie van de aula onderbouw. Leerlingen / ouders: denk even goed 
na of je geen spullen meer op school hebt liggen. De gevonden voorwerpen liggen nog deze week ter inzage.

http://www.goedkoop-treinkaartje.nl
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=soml.nl_jq0460ha3b7au7nekpvvc23008%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FAmsterdam
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URSULALOOP - DEEL 2!
Op maandag 27 mei hebben alle leerlingen van leerjaar 1 meegedaan aan de tweede Ursulaloop 
van dit schooljaar. De leerlingen moesten wederom een afstand van 1600 meter afleggen. Dit 
betekent vier rondjes op de atletiekbaan, een mooie uitdaging! Uiteraard was het de bedoeling 
om de tijden van de eerste editie te verbeteren. Dit is bij veel leerlingen gelukt, goed gedaan!! 
Wij bedanken de leerlingen voor de goede inzet en Atletiek Leudal voor het beschikbaar stellen 
van de atletiekbaan! Houd de conditie tijdens de vakantie op peil, want na de zomervakantie staat 
de volgende Ursula-loop op de planning!

TERUG NAAR INHOUD
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CJG tip van de maand:

COMPLIMENTEN GEVEN
Het is belangrijk om te letten op wat uw kind 
goed doet. Kinderen horen ook graag wat ze 
goed doen: geef uw kind daarom regelmatig 
een compliment. Hierbij 3 tips over het geven 
van complimenten:  

1. Een schouderklopje doet wonderen
Veel ouders denken dat hun kind wel merkt 
dat ze tevreden zijn. Dat is meestal ook zo, 
maar het is beter om het ook onder woor-
den te brengen. Regelmatig laten weten dat 
uw kind iets goed doet, zorgt ervoor dat uw 
zoon/dochter zich gezien voelt. Het bevordert 
het zelfvertrouwen van uw kind en vergroot 
de kans dat het dat gedrag vaker zal vertonen.

2. Hoe geef je een complimentje?
• Let heel bewust op wat uw kind allemaal goed doet. Merk bijvoorbeeld op dat het de eigen ka-
mer heeft opgeruimd.
• Benoem het goede gedrag: ‘Hé, jij hebt je kamer opgeruimd!’
• Zeg er iets aardigs over: ‘Wat fijn dat je alles zo goed hebt opgeruimd.’
• Zwak je compliment aan het eind niet af. Zeg dus bijvoorbeeld niet: ‘Ik zou blij zijn als je altijd 
zo je best deed.’
• Let op hoe uw kind reageert. Het is waarschijnlijk ook tevreden over zichzelf, maar doet mis-
schien een beetje onverschillig.

3. Een compliment ontvangen
Misschien merkt u het effect niet meteen. Pubers hebben soms meer moeite om complimenten te 
ontvangen dan jongere kinderen. Ze kunnen denken dat er wel iets achter zal zitten. Pas daarom 
op om geen verborgen kritiek in uw complimenten te geven! Zelfs al reageren pubers soms nors, 
ze hebben bevestiging van u toch hard nodig.

Wilt u meer weten over complimenten geven, kijk dan HIER.

Voor een overzicht van alle workshops die het CJG organiseert in juli en september, kijk HIER.
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https://www.cjgml.nl/pagina/puber/groei-en-ontwikkeling/sociaal-emotionele-ontwikkeling/zelfvertrouwen/484270
https://www.opvoeden.nl/complimenten-geven-829/
https://drive.google.com/file/d/1kzAqQf541bS1xcB8Qhau_VE_-k4wOuu_/view?usp=sharing
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#VRAAG ME HOE HET 

GAAT 
#MIJN  DEUR STAAT 

OPEN 

#KAN IK  JOU HELPEN? 

#IK BEN ER VOOR 

JE 
#VERTEL  HET 

MAAR 

Soms is een knuffel alles wat er nodig 
is  

Campagne “Maak jij het verschil voor een kind?” 

Ondersteuning voor een kind met zorgen  
 
Eén op de vier kinderen groeit thuis op met zorgen. De redenen voor de zorgen lopen 
sterk uiteen: een psychisch of lichamelijk ziek gezinslid, een verslaving in het gezin, een 
(v)echtscheiding, geldproblemen… De impact van problemen thuis is vaak groot en ieder 
kind gaat daar anders mee om. Helaas zijn die zorgen niet altijd duidelijk af te lezen van 
het gezicht van een kind. Juist daarom is het belangrijk om alert te zijn op signalen van 
kinderen en hen te helpen.  Een klein gebaar kan al een groot verschil maken. 
 
Doe mee 
Wanneer een hulpverlener, welzijnswerker, docent, trainer, vrijwilliger of opa, oma, oom, 
tante, buren een kind regelmatig ziet, kunnen veranderingen in gedrag en wellicht zelfs 
signalen dat er iets mis is, opgemerkt worden. Voor een kind is hulp en ondersteuning bij 
zorgen zeer welkom; een beetje aandacht, begrip en hulp zijn van onschatbare waarde.  
 
Het initiatief ‘Maak jij het verschil voor een kind’ helpt iedereen die regelmatig te maken 
heeft met kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. Op de website 
http://www.maakhetverschilvooreenkind.nl is meer informatie te vinden over signalen 
van kinderen met zorgen thuis, gesprekstips, en tips over hoe iemand zelf het verschil 
maakt voor een kind. Tevens is op de website meer informatie te vinden over 
professionele welzijns- en hulpverleningsorganisaties in de regio. Zij kunnen verdere hulp 
en advies geven als dat nodig is. Zo staat een volwassene er niet alleen voor. Tevens is 
er een speciale Facebookpagina voor de campagne: 
www.facebook.com/maakhetverschilvooreenkind 
 
 
 
 
‘Maak jij het verschil voor een kind’ is een initiatief van meerdere organisaties: MET ggz, 
Centrum voor Jeugd en Gezin Midden Limburg, Vincent van Gogh,  GGD Limburg-Noord, 
Synthese, Wel.kom, Punt Welzijn en Menswel. De campagne is mede mogelijk gemaakt 
door subsidie van de zeven Midden-Limburgse gemeenten. 
 

TERUG NAAR INHOUD
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VERWENDAG SINT ELISABETH IN HAELEN
Een paar maanden terug kregen de zorg en welzijn leerlingen van leerjaar 3 de vraag of ze wilden 
helpen met een verwendag bij Sint Elisabeth in Haelen. Daarvoor hebben wij ons opgegeven. Op 
maandag 17 juni zijn we daar naartoe gegaan en hebben we de ouderen een handmassage gege-
ven, de nagels verzorgd en de nagels gelakt. Vantevoren hebben we op school nog geoefend bij 
elkaar. We vonden het heel leuk om te doen, want de ouderen waren heel gezellig en we hebben 
lekker gekletst. We hebben hiervoor gekozen, omdat het ons leuk leek en we houden wel van wat 
kletsen. De ouderen hebben het ook naar hun zin gehad. En toen het was afgelopen hebben we 
ook nog allemaal een kleinigheidje gekregen. We kijken terug op een leuke middag!

Zoë Metzelaars en Michelle Bos, klas 3GT1
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EINDUITSLAG EXAMEN 2019: 98,8 % GESLAAGD!
Na het eerste tijdvak hebben we al veel leerlingen kunnen feliciteren, maar er waren ook leerlin-
gen die nog even flink aan de bak moesten. Die moeite is voor de meeste gelukkig niet voor niets 
geweest! Vandaag kwam dan ook voor veel herkansers het verlossende telefoontje. Geslaagd! 
Jongens en meiden: gefeliciteerd met deze puike prestatie!
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