
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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BEZOEK LIVING LAB. Tijdens de activiteitenweek hebben alle 3e-jaarsleerlingen zorg & welzijn een be-
zoek gebracht aan het Living Lab bij Gilde Opleidingen in Roermond. In het Living Lab kun je zien hoe 
zorgtechnologie kan helpen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen.  LEES VERDER ... 

SKILLS TALENTS. Zorg en welzijn gaat deelnemen aan Skills Talents! Wat is Skills talents? Skills Talents 
zijn de teamvakwedstrijden voor de examenleerlingen vmbo. Tijdens de wedstrijden werken de deelnemers 
in teams van drie. Samenwerking is een belangrijk element. LEES VERDER ... 

OPEN AVONDEN 2019. Op donderavond 7 en 21 november zijn weer onze traditionele Open Avonden 
voor ouders en leerlingen van groep 7 en 8 van het primair onderwijs. Onze gasten kunnen kennis maken 
met onze school en worden ontvangen door onze medewerkers én leerlingen. LEES VERDER ... 

CJG TIP VAN DE MAAND: ZELFBEELD. Voor je kind is een goed zelfbeeld erg belangrijk, omdat het van 
grote invloed is op het zelfvertrouwen van je kind. Zelfvertrouwen is het vertrouwen dat je hebt in jezelf 
en in wat je doet. Je kind vindt zichzelf de moeite waard. LEES VERDER ...

MBO4-AVOND CONNECT COLLEGE. Belangrijk voor onze bovenbouwleerlingen! Dinsdag 19 november is 
de MBO4-avond op het Connect College te Echt. Een ideale kans om op één avond drie informatierondes 
bij te wonen over de vervolgopleidingen waar leerlingen interesse in hebben. LEES VERDER ...

KEUZE VERVOLGOPLEIDING. In het begin van dit schooljaar hebben jullie informatie ontvangen over de 
onderwijsbeurs en hebben jullie de MBO-open dagen kalender ontvangen. Het is belangrijk om een goed 
onderbouwde keuze te maken, het DDD in te vullen en dan over te gaan tot inschrijving. LEES VERDER ...

VETERANENPROJECT 2019. Woensdagmiddag 13 november (13.00 - 16.00 uur) komen er mensen op 
school die van dichtbij de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Deze mensen willen graag hun ver-
haal met onze leerlingen delen, zodat we iets van elkaar kunnen leren. LEES VERDER ...

ACTIVITEITENWEEK HERFSTVAKANTIE. In de week voorafgaand aan de herfstvakantie hebben we een 
activiteitenweek gehad. Ook leerjaar 1 is diverse keren op pad geweest! In dit infobulletin kunnen jullie 
lezen hoe een onze eerstejaarsleerlingen dit hebben beleefd. LEES VERDER ... 

05 november:  Ontwikkeldag docenten, lesvrij voor leerlingen
07 november:  Open avond locatie Heythuysen
14 november:   Open avond locatie Horn
19 november:  MBO-avond voor leerjaar 4 (Connect College Echt)
21 november:  Open avond locatie Heythuysen
21 november:  Infobulletin 5
25 november:  Oudergesprekken lj 1+2+3 (reservedag 26 november)
27 november:  Toetsvrij voor lj. 4 (t/m 29 november)

BELANGRIJKE DATA

PEPERNOTEN-DISCUSSIE? De Zwarte Pieten-discussie, die kennen we ondertussen wel... Om te voor-
komen dat we met leerlingen moeten discussiëren over pepernoten, geldt (nog steeds) de volgende regel: 
grootverpakkingen pepernoten en strooigoed worden in beslag genomen. LEES VERDER ...

INFORMATIEDAG VEVA. Wij bereiden onze bovenbouwleerlingen graag goed voor op hun keuze voor 
een vervolgopleiding. Onlangs kregen we de kans om een dag mee te lopen op de VEVA-opleiding. Heel 
interessant! Kiki Roumen heeft een leuk stukje geschreven over deze meeloopdag. LEES VERDER ...

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=soml.nl_jq0460ha3b7au7nekpvvc23008%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FAmsterdam
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BEZOEK LIVING LAB
Tijdens de activiteitenweek hebben alle 3e-jaarsleerlingen zorg & welzijn een bezoek gebracht aan 
het Living Lab bij Gilde Opleidingen in Roermond. In het Living Lab kun je zien hoe zorgtechnolo-
gie kan helpen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. 
Ze hebben o.a. een slimme vloer, beeldschermcommunicatie, zorgrobots en diverse ‘slimme’ 
hulpmiddelen. Alles is te zien en te proberen in een realistische omgeving: een slaapkamer, bad-
kamer, verpleeghuiskamer, zorgcentrale, etc.
De rondleidingen en demonstraties in het Living Lab werden verzorgd door 2e-jaarsstudenten van 
de opleiding Zorgtechnicus. Onze zorg en welzijn leerlingen gaven na afloop aan dat het interes-
sant en leerzaam was!

TERUG NAAR INHOUD
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SKILLS TALENTS
Zorg en welzijn gaat deelnemen 
aan Skills Talents! 

Wat is Skills talents? Skills Talents zijn 
de teamvakwedstrijden voor de exa-
menleerlingen vmbo. Tijdens de wed-
strijden werken de deelnemers in teams 
van drie. Samenwerking is een belang-
rijk element. 
Skills Talents bestaat uit verschillende 
wedstrijdronden. Het begint met een 
voorronde op onze school, vervolgens 
is er een provinciaal kampioenschap op 
een MBO-instelling in Limburg. Moch-
ten we hier winnen, gaan we door naar 
de nationale finale. 
De school bepaalt wie er mee mogen 
doen aan het provinciaal kampioen-
schap. Om de leerlingen hiervoor te 
selecteren, organiseren we voorrondes. 
Alle 4e-jaarsleerlingen zorg en welzijn 
gaan hier aan meedoen. De voorrondes 
vinden plaats in week 46 tijdens de les-
sen zorg en welzijn. 
We hebben het volste vertrouwen in 
onze leerlingen en zien ernaar uit om 
mee te doen. We houden jullie op de 
hoogte!

TERUG NAAR INHOUD

@WORLDSKILLSNL @SKILLSTVNL

TEAMVAKWEDSTRIJDEN 
VOOR HET VMBO

#SKILLSTALENTS#THEPOWEROFSKILLS

OP ZOEK NAAR NIEUWE KAMPIOENEN!

Zorg en welzijn doet mee!

PEPERNOTEN-DISCUSSIE? 
De Zwarte Pieten-discussie, die kennen we ondertussen wel... 
Om te voorkomen dat we met leerlingen moeten discussiëren 
over pepernoten, geldt (nog steeds) de volgende regel: 

grootverpakkingen pepernoten en strooigoed worden (net 
als grootverpakkingen chips etc.) in beslag genomen. 

Zo zorgen we samen voor een net gebouw en beperken we de 
rotzooi op de vloer.

TERUG NAAR INHOUD
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CJG Tip van de maand:

ZELFBEELD
Voor je kind is een goed zelfbeeld erg belangrijk, omdat het van grote invloed is op het zelfver-
trouwen van je kind. Zelfvertrouwen is het vertrouwen dat je hebt in jezelf en in wat je doet. Je 
kind vindt zichzelf de moeite waard en heeft er vertrouwen in de uitdagingen van het leven aan 
te kunnen. Een kind met zelfvertrouwen heeft een positief zelfbeeld.

Hier 3 tips:
1. Breng tijd door met je kind en praat veel samen. Het is een goede manier om aan je kind dui-

delijk te maken dat hij/zij belangrijk voor je is en wordt geliefd.
2. Geef complimenten aan je kind en benoem specifiek welk gedrag je zo leuk of goed vindt. 

Deze waardering is heel belangrijk. Je kind weet welk gedrag je op prijs stelt en wat hem/haar 
de moeite waard maakt.

3. Geef je kind de ruimte om zelf dingen aan te pakken. Bied hulp als iets niet lukt, maar neem 
niet te snel over. Houd wel altijd de veiligheid in de gaten. 

Lees HIER meer over zelfbeeld bij kinderen.

AANBOD WORKSHOPS CJG

Ook in november biedt het CJG weer een heleboel 
zeer interessante, gratis workshops aan om ou-
ders/verzorgers en kinderen te ondersteunen. De 
volgende onderwerpen staan op het programma: 

• thema-avond  
EEN NIEUWE BABY, EEN NIEUWE OUDER 

• workshop  
RUZIES IN HET GEZIN VERMINDEREN (12+) 

• thema-avond 
PROOSTEN OP DE PUBERTEIT 

• workshop  
OMGAAN MET RUZIE EN AGRESSIE (0-12) 

• workshop  
OMGAAN MET EMOTIES VAN TIENERS

Voor het volledige overzicht met een beknopte 
omschrijving: zie DEZE LINK.

TERUG NAAR INHOUD

	

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proosten 
Op de puberteit 

De puberteit is een leuke maar soms ook ingewikkelde en heftige fase. 
Pubers moeten hun eigen weg ontdekken en worden steeds zelfstandiger. 
Toch hebben ze hun ouders ook nodig om grenzen te stellen en bij te sturen. 
Maar waar begin je als ouder? Bij het begrijpen dat hun hersenen anders 
werken dan die van ons 

Wanneer en waar: 
Alle avonden zijn van 

19.30 – 21.30 uur 
 

Di 12 november 2019 Roerparel 
Schaapsweg 24 St Odiliënberg 

 
ma 18 november 2019 Talenthouse 

Diepstraat 3c Echt 
 

do 21 november 2019 de Hangout 
Vrakkerveld 2A Weert 

 
ma 25 november 2019 de Terp,  

Gerrit Verhoevenstraat 14 Roermond 
 

di 10 december 2019 
de Bombardon,  

Sint Antoniusstraat 2 Heythuysen 
 

Voor wie: 
Voor ouders en belangstellenden 

 
Kosten: 

Gratis 
 

Aanmelding: 
via www.cjgml.nl 

Aanmelden is verplicht! 
(Deelname is op volgorde van 

binnenkomst) 
 

In de puberteit komen onze kinderen in aanraking met 
risicovolle situaties (alcohol, drugs, sexting,…). Hoe ze daar 
mee omgaan, hangt vaak samen met wat ‘de groep’ ervan 
vindt.  
Veel ouders en opvoeders vragen zich af welke grenzen ze 
moeten/ kunnen stellen en hoe andere ouders hiermee 
omgaan. 
Wanneer is het gedrag onschuldig en wanneer spreken we al 
van gewoonte?  
 
Tijdens deze avond gaan we in op de ontwikkeling van het 
puberbrein en hoe hiermee zo goed als mogelijk om te gaan. 
Daarnaast gaan we in op wat alcohol en (verschillende) drugs 
doen met je hersenen. 

Onderwerpen die aan bod komen: 
 Het puberbrein en alcohol en (party)drugs 
 Hoe signaleer je gebruik 
 Hebben ouders nog wel invloed? 
 Hoe ga je hierover in gesprek 
 Tips en tricks 

 

https://www.cjgml.nl/pagina/puber/groei-en-ontwikkeling/sociaal-emotionele-ontwikkeling/zelfbeeld/484265
https://drive.google.com/file/d/15YfAe0ID1CHsj9Ph4bLWva9qXx9Vcf0i/view?usp=sharing
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MBO4-AVOND CONNECT COLLEGE
Beste ouders en verzorgers van onze vierdejaarseerlingen,

Dinsdag 19 november is de MBO4-avond op het Connect Colle-
ge te Echt. Voor uw zoon of dochter een ideale kans om op één 
avond drie informatierondes bij te wonen over de vervolgoplei-
dingen waar ze interesse in hebben.

De mentoren hebben deze informatie al doorgenomen met de leerlingen in de mentorles. De 
leerlingen kunnen zich inschrijven t/m woensdag 6 november. Doe dit zo snel mogelijk, anders zit 
de opleiding waar ze interesse in hebben misschien al vol. Als u op onderstaande link klikt, krijgt 
u alle informatie die u nodig heeft.

Hoe meld je je aan?
Stap 1: Bezoek tussen 25 oktober en 6 november de website:
http://inschrijven.soml.nl/inschrijven/mbo-infoavond-klas-4vmbo/23/

Stap 2: Gebruikersnaam en wachtwoord invullen.
Kies voor – ‘SOML Leerling’.

Om in te loggen gebruikt de leerling het school-e-mailadres (...@soml.nl) en het daarbij behoren-
de wachtwoord!

Stap 3: Gelukt!
De leerling is nu ingelogd in het MBO-infoavond inschrijfformulier. Volg daarna de instructies.

Let op: je bent verplicht om bij iedere voorlichtingsronde een keuze in te voeren. Je keuze mag 
ook zijn: ‘ik sla deze ronde over’, mocht je geen geschikte voorlichting kunnen vinden.

Wanneer de inschrijving compleet is, ontvangt de leerling een bevestigingsmail in de school 
-e-mail-inbox. Bewaar deze goed. Deze heeft de leerling de avond zelf nodig om te weten waar 
en hoe laat hij/zij verwacht wordt!

Mocht er iets niet duidelijk zijn, neem dan contact op met de mentor van uw zoon/dochter of met 
onze decaan: g.verstappen@ursula.nl. Succes!

Met vriendelijke groet,

G. Verstappen
Schooldecaan

TERUG NAAR INHOUD

http://inschrijven.soml.nl/inschrijven/mbo-infoavond-klas-4vmbo/23/
mailto:g.verstappen%40ursula.nl?subject=
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KEUZE VERVOLGOPLEIDING
Belangrijke informatie voor leerlingen lj. 3 + 4 en hun ouders/verzorgers

In het begin van dit schooljaar hebben jullie informatie ontvangen over de onderwijsbeurs en heb-
ben jullie de open dagen kalender van het MBO ontvangen via het infobulletin. Op deze kalender 
is te zien wanneer er open dagen zijn, maar ook hoe de leerling zich kan opgeven/inschrijven 
voor een meeloopdag. Ook staan er de data in vanaf wanneer de leerling zich kan inschrijven bij 
een bepaalde MBO-school. Ook voor de leerlingen van leerjaar 3 is het belangrijk om alvast open 
dagen van MBO-scholen te bezoeken. De open dagen kalender is HIER in te zien.

De volgende website is uitstekend geschikt voor ouders en leerlingen om op zoek te gaan naar  
vervolgopleidingen: www.kiesmbo.nl.

Inschrijven op een school is de verantwoordelijkheid van de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers. 

 De inschrijving is pas definitief als er voldaan wordt aan 2 dingen: 
 1)  De leerling moet zich bij de vervolgopleiding naar keuze inschrijven op de website van de  
      desbetreffende MBO-school.
 2)  De vervolgopleiding moet het digitale doorstroomdossier (DDD) ontvangen van de leerling.

Vanaf 1 oktober zijn onze mentoren gestart om dit DDD aan te maken met de leerlingen. De leer-
lingen moeten dit zelf gaan vullen. Hier staan algemene gegevens in, maar ook competenties en 
vaardigheden van de leerlingen. De leerling moet een motivatie geven waarom hij/zij kiest voor 
een bepaalde vervolgopleiding. Het registratieproces is pas voltooid als het DDD is opgestuurd naar 
de vervolgopleiding en de leerling zich bij de school heeft ingeschreven (alleen bij het Summa 
College voldoet alleen het opsturen van het DDD als inschrijving).

De leerling moet zich vóór 1 april hebben ingeschreven bij minimaal 1 vervolgopleiding. Vooral bij 
opleidingen met een numerus fixus (vol = vol), is het belangrijk dat de leerling zich snel inschrijft. 
Bij sommige opleidingen is een testdag of auditie verplicht. In beide gevallen is het natuurlijk ver-
standig om zich bij meerdere opleidingen in te schrijven! In de volgende links meer informatie over 
het inschrijven bij de meest gekozen vervolgopleidingen:
• GILDE OPLEIDINGEN
• SUMMA COLLEGE
• SINT LUCAS
• VISTA COLLEGE ALGEMEEN
• VISTA COLLEGE CIOS
• CITAVERDE
• DE ROOI PANNEN

Als er vragen zijn, neem dan contact op met de mentor of met de decaan.

Met vriendelijke groet, 

Geert Verstappen 
Decaan St. Ursula Heythuysen
g.verstappen@ursula.nl
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https://drive.google.com/file/d/1bzczn7G54aHatOvTyWTWzVRWPCkb-iY4/view?usp=sharing
http://www.kiesmbo.nl
https://www.gildeopleidingen.nl/studeren-bij-gilde/aanmelden-zo-werkt-het/
https://www.summacollege.nl/opleidingen/informatie-over-aanmelden/opleidingen-met-beperkt-aantal-plaatsen
https://www.sintlucas.nl/aanmelden/aanmelden-mbo/
https://vistacollege.nl/studeren/inschrijven-voor-een-opleiding
https://vistacollege.nl/cios/
https://www.citaverde.nl/mbo/aanmelden-mbo/
https://www.derooipannen.nl/opleidingen-en-inschrijven/inschrijven-mbo-opleiding
mailto:g.verstappen%40ursula.nl?subject=
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VETERANENPROJECT 2019
Beste leerlingen, 

Woensdagmiddag 13 november (13.00 - 16.00 uur) komen er mensen op school die van dichtbij 
de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Er komen bijvoorbeeld Duitse en Britse soldaten, 
maar ook soldaten die aan Nederlandse zijde hebben gevochten. Ook zullen er mensen van Jood-
se afkomst naar onze school komen. Deze mensen willen graag hun verhaal met jullie delen, zodat 
we iets van elkaar kunnen leren. 
We zijn op zoek naar enthousiaste leerlingen die het leuk vinden om met deze mensen in gesprek 
te gaan. Je wordt met een groepje gekoppeld aan één persoon. Van tevoren begeleiden we je om 
vragen te bedenken die je deze persoon kunt stellen. Mocht je gekoppeld worden aan een buiten-
lands persoon, dan zal er altijd een docent zijn die je helpt bij het vertalen. Deelname is geheel 
vrijwillig. Het wordt niet afgesloten met een verslag of opdracht. 

Wil je meedoen aan het veteranenproject?  
Klik dan op DEZE LINK. 

Wil je meer informatie over het project? Voor vragen kun je terecht bij meneer Schoester. 

TERUG NAAR INHOUD
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OPEN AVONDEN 2019
Op donderavond 7 en 21 november zijn weer onze traditionele Open Avonden voor ouders en 
leerlingen van groep 7 en 8 van het primair onderwijs. Naast de begane grond zullen we ook de 
eerste verdieping open stellen. Meerdere vakgroepen en disciplines gaan zich presenteren waar-
door de bezoekers een compleet beeld krijgen van onze school. Ook dit schooljaar hebben een 
aantal vakgroepen leerlingen gevraagd om aanwezig te zijn in de lokalen en om leerlingen van 
groep 7/8 en ouders te ontvangen.

Indien uw zoon/dochter zich hiervoor heeft opgegeven, wordt hij/zij verwacht op donderdag 7 en/
of 21 november van 18.15u tot 21.00u op onze locatie. Alle leerlingen die donderdagavond 7 en/
of 21 november assisteren, hebben op vrijdag 8 en/of 22 november de eerste 2 lesuren vrijaf.

Ouders van leerlingen die meehelpen ontvangen een paar dagen van tevoren ook nog een mail. 

TERUG NAAR INHOUD
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ACTIVITEITENWEEK HERFSTVAKANTIE
In de week voorafgaand aan de herfstvakantie hebben we een activiteitenweek gehad. Een week 
waarin ‘gewoon’ les wordt gegeven, maar ook een week waarin verschillende uitstapjes en acti-
viteiten gepland stonden. Ook leerjaar 1 is diverse keren op pad geweest! Hieronder kunnen jullie 
lezen hoe een onze eerstejaarsleerlingen dit hebben beleefd.

Activiteitenweek brugklassers

Op maandag hadden we de eerste 6 uur les 
en de laatste 2 uur kregen we een gastles 
over de Twee Wereldoorlog (Leudal Bevrijd). 
Op dinsdag hadden we het 3de en het 4de 
uur Ursula loop, helaas regende het een bé-
tje. Woensdag volgden wij het normale les-

programma.
Op donderdag hebben we lesuur 2 & 3 op-
drachten over Toverland gemaakt. Daarna 
vertrokken we naar Toverland. Op vrijdag 
hadden we sportdag en moesten we om 
10:45u beginnen. We hadden als eerste een 
les zelfverdediging. Vervolgens gingen we 
zwemmen en deden we veel spelletjes. Denk 
hierbij aan: estafette, met een ring door een 

t-shirt en spellen met de mat. 

Dit was een hele leuke week!

Geschreven door Twan en Jop van klas 1k2 

Activiteit: Toverland

Op 10 oktober gingen alle leerlingen van leerjaar 
1 naar Toverland. Het eerste uur had heel leer-
jaar 1 uitval. Het tweede en het derde uur had 
iedereen mentorles. Tijdens de mentorles heb-
ben we leuke en ook interessante opdrachten 
gemaakt over Toverland. Rond 11.10u vertrok-
ken we allemaal met bussen richting Toverland, 
toen we daar aankwamen mocht iedereen vrij 

het park ingaan. 

Over het algemeen vond iedereen het harstikke 
gezellig, maar misschien waren sommigen wel 
een beetje misselijk van de achtbaanritjes. Om 
16.15u moest iedereen weer op de verzamel-

plaats zijn en gingen we terug naar school.

Geschreven door een leerling uit 1b1

TERUG NAAR INHOUD
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INFORMATIEDAG VEVA
Wij bereiden onze bovenbouwleerlingen graag goed voor op hun keuze voor een vervolgopleiding. Het 
bezoeken van informatiedagen, open dagen en meeloopdagen is dan heel belangrijk. We vonden het dan 
ook zeer interessant dat we de kans kregen om met een aantal leerlingen een dag mee te lopen bij de 
VEVA-opleiding. 
Deze opleiding (VEVA = veiligheid & vakmanschap) bereidt leerlingen voor op een baan bij defensie. Dit 
kan een operationele functie bij één van de krijgsmachtonderdelen zijn, of een ondersteunende functie op 
het gebied van bijvoorbeeld ict, techniek of logistiek. Je krijgt dus een opleiding in een bepaalde sector, 
die gecombineerd wordt met praktijkweken bij de landmacht, luchtmacht en marine. 

Kiki Roumen heeft een leuk stukje geschreven over het meelopen bij de VEVA.

Hallo, ik ben Kiki!
Ik zit op Sint Ursula Heythuysen en ik ben meegegaan naar de informatiedag over de VEVA-op-
leiding en defensie. We gingen met de bus naar de kazerne in Vredepeel. Eerst kregen we een 
presentatie over wat defensie allemaal te bieden heeft en hoe de VEVA-opleiding eruit ziet. 
Daarna konden we gaan sporten. Het was heel zwaar… maar kei gaaf om mee te maken! Zelf 
had ik het niet zo zwaar verwacht, maar het was wel een goede test om te kijken hoeveel je 
aan kan. Het leukste vond ik het sporten wat we moesten doen. En op het einde kregen we 
allemaal een lunchpakket en gingen we weer naar huis. Het is zeker leuk om een keer te doen 
als je de kans krijgt. 

Kiki Roumen
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