infobulletin 2 OUDERS / LEERLINGEN (schooljaar 2019-2020)
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:
CJG TIP VAN DE MAAND: PUBERTEIT. De puberteit is een leuke maar soms ook ingewikkelde en heftige
fase. Tieners moeten hun eigen weg ontdekken en worden steeds zelfstandiger. Op de middelbare school
maken ze veel mee en worden soms verleid om nieuwe dingen uit te proberen. LEES VERDER ...

OPNAME PROMOTIEFILMPJE WERELD ALZHEIMER DAG. Op 21/9 is het Wereld Alzheimer Dag en het
thema dit jaar is samen bewegen. Sint Ursula Heythuysen is door Leudal Energiek en stichting Synthese
benaderd om hieraan mee te werken. LEES VERDER ...

WINTERSPORTREIS 2020. Ursula Heythuysen gaat jaarlijks met een aantal leerlingen op wintersport. Dit
schooljaar is de bestemming Tauplitz, een Oostenrijks wintersportdorp. We vertrekken op dinsdagavond 4
februari 2020 en op zondagochtend 9 februari 2020 zijn we weer terug. LEES VERDER ...

BELEEF DE LOGISTIEKE KETEN. Woensdag 4 september zijn wij met 47 E&O-leerlingen van klas 3 en 4
naar Venlo afgereisd om het programma ‘beleef de logistieke keten’ te volgen. Dit is opgezet door de Universiteit van Maastricht, Fontys Hogescholen, Gilde Opleidingen en logistieke bedrijven. LEES VERDER ...

TOESTEMMING BEELDMATERIAAL. Volgens de autoriteit persoonsgegevens moeten leerlingen of ouders/verzorgers toestemming geven voor publicatie van beeldmateriaal. Denk hierbij aan bijvoorbeeld foto’s
van schoolse activiteiten en excursies voor social media of posters in de school. LEES VERDER ...

OPEN DAGEN KALENDER. Onze bovenbouwleerlingen moeten een belangrijke vraag beantwoorden: wat
wordt mijn vervolgopleiding? Dit moet een weloverwogen keuze zijn. Het is dus zeer aan te raden open dagen en informatiebijeenkomsten te bezoeken. Wanneer moet je waar zijn? Je ziet het in DEZE KALENDER.

BELANGRIJKE DATA
14 september:
16 september:
23 september:
24 september:
26 september:
03 oktober:		
07 oktober:		
09 oktober:		
12 oktober:		

Reünie 100 jaar Sint Ursula
Ouderavond team BB en GT lj. 2+3+4
Ouderavond team brugklas + team KB lj. 2+3+4
Verkort lesrooster (t/m les 6)
Verkort lesrooster (t/m les 6)
Infobulletin ouders/leerlingen 3
Activiteitenweek (t/m 11 oktober)
Ontwikkelmiddag, lesvrij na les 5
Herfstvakantie (t/m 20 oktober)
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CJG TIP VAN DE MAAND:

PUBERTEIT
De puberteit is een leuke maar soms ook ingewikkelde en heftige fase. Tieners moeten hun eigen
weg ontdekken en worden steeds zelfstandiger. Op de middelbare school maken ze veel mee en
worden ze soms verleid om nieuwe dingen uit te proberen. Toch hebben ze hun ouders nodig om
grenzen te stellen en bij te sturen. Hoe doe je dit zonder dat je iedere dag strijd hebt? Hier 3 tips.
1. Belangrijk is om in deze drukke periode tijd voor elkaar te maken. ‘Samen eten? Samen
theedrinken na schooltijd? Af en toe een uur, een halve dag samen wat gezelligs doen?’
Niet om iedere keer moeilijke onderwerpen te bespreken maar om gezellig samen te kletsen, samen wat te doen, of gewoon lol te hebben. In deze tijd van druk, druk, druk is dat
niet eenvoudig, maar quality time betaalt zich terug in vertrouwen. Dat maakt het weer
makkelijker om te steunen, sturen en inspiratie te geven.
2. Blijf in gesprek met je tiener. Wat heeft hun interesse, wat maken ze mee en met welke
vrienden gaan ze om? Laat ze hun gevoelens verwoorden, laat ze praten over hun zorgen
en angsten, over de veranderingen van hun lichaam. Help ze die onder woorden te brengen, neem zorgen over hun uiterlijk serieus, luister ernaar en wuif ze niet te snel weg.
Geef complimenten in de dingen die ze goed doen!
3. Informeer jezelf over welke verleidingen er zijn bij tieners en hoe dit tegenwoordig allemaal
werkt. Hoe kun je je tiener coachen en hoe stel je grenzen wanneer je niet wilt dat ze in
de problemen komen. Het CJG organiseert interactieve avonden hierover, heb je interesse?
Ga dan gratis naar onze activiteiten. Interessante bijeenkomsten: Proosten op de puberteit
en workshops voor ouders van tieners.
Wil je meer weten over de puberteit, kijk dan HIER.

Activiteiten CJG-ML in september 2019
BRUSSEN cursus
Hoe is het voor brussen om op te groeien met een broer of zus die ‘anders’ is en vaak meer zorg en aandacht
vraagt van de ouders? Tijdens de brussengroep van CJG-ML gaat speciale aandacht uit naar de brus.
Start 16 september in Weert. Info en aanmelden via groepswerk@cjgml.nl
Workshop EEN GOED SLAAPPATROON ONTWIKKELEN
Als kinderen een goed slaappatroon hebben, geniet het hele gezin hiervan. In deze workshop worden tips gegeven om je kind makkelijk naar bed te laten gaan, in bed te laten blijven, door te laten slapen en ‘s ochtend
niet te vroeg uit bed te laten komen. Je krijgt ook informatie over oorzaken van slaapproblemen. Met deze
tips en informatie maak je een persoonlijk plan om de problemen rond het naar bed gaan en/of het slapen
aan te pakken.
Woensdag 18 september 9.00-11.00 uur, CJG Zandkuilweg 8 Maasbracht
Gratis deelname.
Aanmelden via info@cjgml.nl of www.cjgml.nl
Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg
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OPNAME PROMOTIEFILMPJE

WERELD ALZHEIMER DAG
Op 21 september is het Wereld Alzheimer Dag en het thema dit jaar is samen bewegen. Sint Ursula
Heythuysen is door Leudal Energiek en stichting Synthese benaderd om hieraan mee te werken.
Middels een flashmob (dit is een dans waarbij 1 iemand begint en na een aantal tellen steeds meer
mensen aan het dansen zijn) komen we letterlijk samen in beweging als antwoord op dementie.
Leerlingen uit leerjaar 1 en 2 hebben zich hiervoor op kunnen geven. De flashmob is inmiddels
geoefend en de opname hiervoor (met drone) zal maandag 16 september om 14.00u zijn op de
kermis in Heythuysen. Bij dezeN zijn alle geïnteresseerden uitgenodigd om te komen kijken. Hoe
meer mensen er op de kermis zijn, hoe leuker het filmpje!

TERUG NAAR INHOUD

WINTERSPORTREIS 2020
Ursula Heythuysen gaat jaarlijks met een aantal leerlingen op wintersport. Dit schooljaar is de
bestemming Tauplitz, een Oostenrijks wintersportdorp. We vertrekken op dinsdagavond 4 februari
2020 en op zondagochtend 9 februari 2020 zijn we weer terug (gedurende de activiteitenweek).
De reis wordt georganiseerd voor leerlingen van leerjaar 3 en leerjaar 4.
Ook als je nog nooit op de ski's of het snowboard hebt gestaan, ben je van harte welkom om mee
te gaan. Iedereen die mee gaat krijgt les van gediplomeerde ski -of snowboarddocenten. Tijdens
de LO-les heb je als het goed is al informatie over de reis gekregen. De informatiebrief is HIER
terug te lezen.
Lijkt het je leuk om vier dagen sneeuwpret met ons te beleven, kijk dan snel op je schoolmail en
schrijf je in!
Als je vragen hebt kun je deze stellen aan J. Sniedt, J. Roumen of J. Moors.
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BELEEF DE LOGISTIEKE KETEN
Afgelopen woensdag (4/9) zijn wij met 47 E&O-leerlingen van klas 3 en 4 naar Venlo afgereisd om het
programma ‘beleef de logistieke keten’ te volgen. Dit is opgezet door de Universiteit van Maastricht, Fontys
Hogescholen, Gilde Opleidingen in samenwerking met grote, bekende Venlose logistieke bedrijven zoals:
• Westrock
• Ewals Cargo Care
• KLG Europe
• Seacon Logistics
• Hutchinson Ports Venlo
• Verhoex Douane service
• SMART Logistics Centre Venlo
• Cabooter group
Wij hadden route 1 en wij hebben een bezoek gebracht aan:
• Bargeterminal Hutchison Ports/TCT (haven rondleiding)
• Westrock
• Seacon / Verhoex
We zijn om 7.45 uur met de bus vertrokken. De leerlingen hebben veel verhalen gehoord. Het was een
interessante dag waar we veel nieuwe dingen hebben mogen ontdekken. We kregen nog een goodiebox
mee naar huis als bedankje. Zeker een geslaagde dag!
De vakgroep economie

TOESTEMMING BEELDMATERIAAL
Volgens de autoriteit persoonsgegevens moeten leerlingen of ouders/verzorgers toestemming geven voor
publicatie van beeldmateriaal. Denk hierbij aan het gebruiken van bijvoorbeeld foto’s van schoolse activiteiten en excursies voor social media of posters in de school.
De toestemmingsvragen worden vastgelegd in Magister. Belangrijk is dat alle ouders van leerlingen onder
de 16 jaar deze vragen invullen. Leerlingen boven de 16 jaar dienen zelf toestemming te geven, ook dit
gebeurt via vragen in Magister.
Indien een ouder/verzorger meer kinderen (16-) heeft, dan zal na het beantwoorden van de vragen van
het eerste kind, een volgend scherm met toestemmingsvragen voor het tweede kind getoond worden, net
zolang totdat alle toestemmingsvragen van alle kinderen (16-) zijn ingevuld.
Voor ouders zonder internet of zonder account kan een administratief medewerker toestemming geven.
Ouders en leerlingen (16+) kunnen toestemming geven voor de volgende onderdelen:
Toestemmingsmodule Magister
• Overdracht van gegevens PO-VO
• Overdracht van gegevens VO-PO
• foto’s en/of video’s op schoolwebsite
• foto’s en/of video’s in infobulletin van de school
• foto’s en/of video’s op social media van de school
• Vermelding en foto’s in jaarboek examenklassen
• Bewaren van NAW-gegevens
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