
In dit informatieblad staan allerlei wetenswaardigheden en wordt de aandacht gevestigd op activiteiten die op Sg. Sint Ursula, locatie Horn plaatsvinden. 
Het infobulletin verschijnt op vastgestelde data om de 2 à 3 schoolweken. Kopij kunt u inleveren bij via het volgende emailadres: 
infobulletin-horn@ursula.nl De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij de schoolleiding.

infobulletin 5 OUDERS _ LEERLINGEN (schooljaar 2019-2020)

INHOUD VAN DIT BULLETIN:
AFSLUITING JUBILEUMJAAR MET GRANDIOOS SLOTCONCERT
Zondag 8 december vond in De Oranjerie te Roermond het jubileumconcert ter ere van het
honderdjarig bestaan van Sint Ursula plaats. LEES VERDER OP PAGINA 2

EVEN VOORSTELLEN
Joniek Martens (vervanger zwangerschapsverlof Kim Verstraelen) en Lieke Caris zijn Jeugd- en
Gezinswerker vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. LEES VERDER OP PAGINA 2

BIJLES OP SCHOOL
Op onze school lopen veel getalenteerde leerlingen rond. Op elk niveau zijn er leerlingen die 
zich in een vak onderscheiden van de rest. LEES VERDER OP PAGINA 5

AANDACHT VOOR SYNTHESEKLASSEN ST URSULA IN DE MEDIA.
Deze maand verscheen een groot artikel in het Belgische vaktijdschrift “Autisme Centraal” van 
Kobe Vanroy. LEES VERDER OP PAGINA 3

DEELNAME ONDERBOUWWISKUNDEDAG
Op woensdag 12 februari 2020, doen onze leerlingen van 3 VWO voor de tweede keer mee aan 
de OnderbouwWiskundeDag. LEES VERDER OP PAGINA 3

BEROEPENAVOND
In het nieuwe schooljaar zal op 14 mei 2020 voor de vijfde keer een beroepenavond georgani-
seerd worden voor de leerlingen van 3-4-5 havo en 4-5-6 vwo. LEES VERDER OP PAGINA 3

PROJECT KERSTKAARTEN
Met het oog op de kerst zijn de leerlingen van de brugklas bezig geweest met een nieuw project 
rondom kerstkaarten. LEES VERDER OP PAGINA 4

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN
Informatie over projecten en bijeenkomsten van het CJG Midden Limburg. LEES VERDER OP 
PAGINA’S 6 T/M 8

BELANGRIJKE DATA
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AFSLUITING JUBILEUMJAAR MET GRANDIOOS SLOTCONCERT

Zondag 8 december vond in De Oranjerie te Roermond het jubileumconcert ter ere van het
honderdjarig bestaan van Sint Ursula plaats. Het 75-koppige gelegenheidsorkest (bestaande uit
leerlingen, oud-leerlingen en enkele (oud-)collega’s) bracht, onder leiding van dirigent en oud-
leerling Jac Sniekers, een zowel klassiek als populair repertoire ten gehore. Vóór de pauze werd
het publiek in vervoering gebracht door hobo-virtuoos en tevens oud-leerling Roger Cramers, die
momenteel verbonden is aan het Residentie Orkest in Den Haag. Na de pauze lag de nadruk op
populaire muziek, van Trijntje Oosterhuis tot Caro Emerald en Josh Groban met op zang Mieke
Deckers, Silke Geenen en Bram Verheijen. Als speciale gast maakte Thijs “Toeter” Claessen zijn
opwachting met zijn Alpenhoorn. Het concert werd -uiteraard- afgesloten met een prachtige
uitvoering van het Ursulalied, inclusief driestemmige zang en hobo.

Na afloop kregen de solisten, organisatoren Margriet Crasborn, Wim Kiggen, Frits Mennen en
dirigent Jac Sniekers een mooie bos bloemen uitgereikt door adjunct-directeur Tim van Pruissen.
Sint Ursula wil nogmaals haar waardering uitspreken voor de inzet en professionaliteit van alle
deelnemende muzikanten, mensen die de school nog altijd een warm hart toedragen.
Een waardige afsluiting van het jubileumjaar met dank aan alle betrokkenen!

Sfeerimpressie door Delta Limburg, klik hier.

TERUG NAAR INHOUD

TERUG NAAR INHOUD

EVEN VOORSTELLEN

Joniek Martens (vervanger zwangerschapsverlof Kim Verstraelen) en Lieke Caris zijn Jeugd- en
Gezinswerker vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin en zijn ook dit jaar weer aanwezig voor
de inloopspreekuren bij Sint Ursula Horn.

Bekijk de volledige brief in de bijlage.

https://www.deltalimburg.nl/article/2315/Sfeerimpressie%20jubileumconcert%20100%20jaar%20SG%20St.%20Ursula
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BEROEPENAVOND

In het nieuwe schooljaar zal op 14 mei 2020 voor de vijfde keer een beroepenavond georga-
niseerd worden voor de leerlingen van 3-4-5 havo en 4-5-6 vwo. Er zal dan in de vorm van 
speeddating de mogelijkheid geboden worden aan de leerlingen om kennis te maken met diver-
se beroepen op HBO en WO niveau. Voor deze avond zullen 70 professionals worden gevraagd 
om hun beroep te presenteren en hun kennis te delen met de leerlingen. Houdt het informa-
tiebulletin en uw mail goed in de gaten! Misschien voelt u zich geroepen of kent u iemand met 
een interessant beroep? Stuur dan alvast een e-mail naar focus.op.beroep@gmail.com.

AANDACHT VOOR SYNTHESEKLASSEN SINT URSULA IN 
DE MEDIA.

Deze maand verscheen een groot artikel in het Belgische vaktijdschrift “Autisme Centraal” van 
Kobe Vanroy. Dhr. Vanroy is een autoriteit op het gebied van (het begeleiden van kinderen met) 
autisme. Hij is vorig schooljaar nog te gast geweest bij Sint Ursula voor een presentatie over au-
tisme binnen het onderwijs aan het gehele docententeam. 

Het is een eer dat onze syntheseklassen zo uitgebreid in de spotlight worden gezet. Dit is een 
bewijs van de kwaliteit van onze syntheseklassen en natuurlijk van de vraag naar een dergelijke 
voorziening binnen scholen. Voor deze prestatie wil de schoolleiding alle collega’s, die op welke 
manier dan ook betrokken zijn bij de syntheseklassen heel erg bedanken!

Het artikel kan via deze link gelezen worden.

DEELNAME ONDERBOUWWISKUNDEDAG

Op woensdag 12 februari 2020, doen onze leerlingen van 3 VWO voor de tweede keer mee aan 
de OnderbouwWiskundeDag. De OWD is een activiteit van het  Freudenthal Instituut  en een 
onderdeel van Wiskunde voor Teams. De opdracht van de OWD heeft een herkenbare, niet-wis-
kundige context en kan op verschillende manieren uitgewerkt worden. De leerlingen hebben 
vorig jaar een parkeergarage moeten inrichten, waarbij ze o.a. rekening moesten houden met de 
draaicirkels van de auto, in- en uitstap ruimte naar de auto en de helling van de ondergrondse
parkeergarage. De leerlingen zien dat ze hun kennis en vaardigheden kunnen toepassen in situ-
aties uit het dagelijks leven of beroep. Probleemoplossend denken staat centraal in de opdracht. 
De leerlingen zullen de hele dag bezig zijn met deze uitdagende opdracht en de reguliere lessen 
zullen die dag vervallen.

We hebben er super veel zin in.

De vakgroep wiskunde.

TERUG NAAR INHOUD

TERUG NAAR INHOUD

TERUG NAAR INHOUD

mailto:focus.op.beroep%40gmail.com?subject=
https://www.ursula.nl/wp-content/uploads/2019/12/1920-HO-Artikel-synthese-in-Autisme-Centraal-dec-2019.pdf


Infobulletin nummer ... ouders / leerlingen (schooljaar 2019 - 2020)

Pagina 4 van 8

PROJECT KERSTKAARTEN

Beste leerlingen en ouders,

Met het oog op de kerst zijn de leerlingen van de brugklas bezig geweest met een nieuw project 
rondom kerstkaarten. De leerlingen zijn bij tekenen/beeldende vorming aan de slag gegaan met 
het maken van kerstkaarten en hebben veelal tijdens een van de lessen Nederlands de kerst-
kaarten geschreven. Bijna 200 kerstkaarten zijn verstuurd naar (eenzame) ouderen om ze op 
die manier een fijne kerst en alle goeds voor 2020 te wensen.

De bestemmingen van de kaarten zijn heel divers geworden. Zo heeft de ene kerstkaart een 
mooie plek in de wensboom van Proteion gekregen en de andere kaart is op de deurmat van 
een veteraan uit de Tweede Wereldoorlog gevallen. 

Hartelijk dank aan alle brugklassers die hun uiterste best hebben gedaan om er iets moois van 
te maken! Hieronder kunnen jullie enkele voorbeelden van alle prachtige kaarten zien.

TERUG NAAR INHOUD
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BIJLES OP SCHOOL

Op onze school lopen veel getalenteerde leerlingen rond. Op elk niveau zijn er leerlingen die 
zich in een vak onderscheiden van de rest, door het leveren van een topprestatie. Er zijn ook 
leerlingen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Waarom laten we deze leerlingen elkaar 
niet opzoeken?

Op basis van deze redenering is het idee ontstaan om een bijles-database te creëren.

Hoe werkt het en wat houdt het in:
Een leerling die bijles zou willen geven, kan dit bespreken met zijn/haar vakdocent. Indien de 
vakdocent - in samenspraak met de mentor - de leerling geschikt acht om bijles te geven, zal 
de naam van deze leerling met telefoonnummer in de database worden opgenomen. 
Leerlingen die graag bijles in een bepaald vak zouden volgen, kunnen dit aangeven bij mevrouw 
Derks. Indien mogelijk worden deze leerlingen gekoppeld aan een bijlesgever uit de database.
De bijlessen zullen, één-op-één, op school plaatsvinden.
We proberen leerlingen van een hogere klas of hoger niveau te koppelen aan leerlingen uit een 
lagere klas of lager niveau. 
 
Voordeel voor de leerlingen en ouders:
De leerling die bijles geeft, mag €7,50 per uur vragen voor de bijles (een prima uurloon voor de 
gemiddelde 16- of 17-jarige!). De betaling regelen de leerlingen onderling, school vormt hierin 
geen tussenpersoon. 
De leerling die bijles neemt, krijgt op leerlingniveau uitleg en ouders betalen relatief gezien wei-
nig voor de bijles. 
De leerlingen kunnen onderling het gewenste moment en de gewenste tijd afspreken. De bijles-
sen vinden op school plaats.

Concreet verzamelen wij dus een gedegen aanbod van leerlingen die bijles kunnen geven en 
proberen we een goede match te zoeken voor leerlingen die bijles zoeken. 
Voordat de match gemaakt wordt, bekijken we uiteraard of de cijfers het toelaten dat een leer-
ling bijles gaat geven. 

Er zijn op dit moment twee leerlingen die al in de database staan en bereid zijn om bijlessen te 
geven, super dus! Hopelijk kunnen we deze database snel uitbreiden. 

Met vriendelijke groet,

Mevrouw J. Derks
j.derks@ursula.nl

HET BOEKENFONDS

Het boekenfonds is elke dinsdag en vrijdag aansluitend aan het 7e lesuur geopend.

TERUG NAAR INHOUD

TERUG NAAR INHOUD
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HOU VAN JE EIGEN ZELFBEELD

Februari, de maand van Valentijn, de maand van liefde. Houden van een ander is iets wat vrij-
wel natuurlijk ontstaat. Denk maar aan hoeveel je houd van je tiener en andersom. Houden van 
jezelf is iets wat soms wat moelijker is. We weten dat een goed zelfbeeld bij een tiener belang-
rijk is, omdat het onder andere invloed heeft op je zelfvertrouwen van je tiener. Zelfvertrou-
wen is het vertrouwen dat je hebt in jezelf en in wat je doet. Je tiener vindt zichzelf de moeite 
waard. Een tiener met zelfvertrouwen heeft een positief zelfbeeld en heeft ook liefde voor zich-
zelf. Maar hoe werk je hier als ouder aan? Hier onder drie tips:

Hier 3 tips:

1. Als ouder heb je invloed op de ontwikkeling van het zelfbeeld van je tiener. Het is belangrijk 
om je tiener positief te stimuleren en naar zichzelf te kijken. Je kunt helpen bij het benoe-
men van z’n eigen sterke en minder sterke kanten. Breng tijd door met je tiener en praat 
hier samen over wanneer je tiener hier behoefte aan heeft. Het is een goede manier om aan 
je tiener duidelijk te maken dat hij/zij de moeite waard is en geliefd wordt.

2.  Praat over dingen die je tiener goed gedaan heeft en geef kleine en fijne complimenten. 
Dit kan al iets heel kleins zijn. Geef complimenten over de inspanning en inzet en minder op 
het daadwerkelijk resultaat. Je tiener weet welk gedrag je op prijs stelt en wat hem/haar de 
moeite waard maakt. Daarnaast stimuleer je zo ook het positief denken van een tiener. 

3. Merk je negatieve gevoelens en gedachten bij je tiener, toon dan begrip voor z’n emoties en 
gedachten. Luister hiernaar, neem het serieus en geef dan aan dat het normaal is dat niet 
elke dag een goede dag hoeft te zijn; even balen en fouten maken mag. Praat over hoe het 
een volgende keer anders en kan en wat je tiener nodig heeft om weer iets leuks te voelen. 
Wanneer zij in een weet-ik-niet fase zitten, onderneem dan actie en ga iets leuks doen met 
je tiener. Zo hebben jullie ook weer een leuk momentje samen.

Meer weten over tiener en zelfbeeld? Kijk dan HIER.

 
Activiteiten CJG-ML in januari en februari 2020

Workshop OMGAAN MET RUZIE EN AGRESSIE BIJ KINDEREN (0-12jr)
Alle kinderen hebben wel eens ruzie of zijn wel eens boos. Maar als dit vaak gebeurt of als 
broers en zussen elkaar thuis steeds in de haren vliegen hebben ze hulp nodig van hun ouders 
dit gedrag te keren. Maar hoe doe je dat nou op een positieve manier of zonder zelf ook boos te 
worden? Dat leer je in deze workshop!
Vrijdag 31 januari 9.30-11.30 uur, Ontmoetingscentrum De Gunnerij Lambertushof 2  
Nederweert

LEES VERDER -->

https://www.cjgml.nl/pagina/puber/ontwikkeling/sociaal-emotionele-ontwikkeling/zelfbeeld/484265
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Workshop OMGAAN MET RUZIE EN AGRESSIE BIJ KINDEREN (0-12jr)
Alle kinderen hebben wel eens ruzie of zijn wel eens boos. Maar als dit vaak gebeurt of als 
broers en zussen elkaar thuis steeds in de haren vliegen hebben ze hulp nodig van hun ouders 
dit gedrag te keren. Maar hoe doe je dat nou op een positieve manier of zonder zelf ook boos te 
worden? Dat leer je in deze workshop!
Maandag 10 februari 19:30 – 21:30 CJG Vogelsbleek 10 Weert 

Oudercafé thema taalontwikkeling
Van het horen van de klanken van je stem in de buik, tot het zelf vertellen van verhalen. Als het 
gaat om de taalontwikkeling van kinderen gebeurt er ontzettend veel in de periode dat je kind 
nog een baby is tot hij naar school gaat. Wil je weten wat? Kom dan langs! We vertellen je ook 
wat je als ouder zelf kunt doen om de taalontwikkeling te stimuleren. Samen met taal bezig zijn 
is immers leuk! Weten hoe de bieb je kan helpen? We laten het zien tijdens het Ouder Café. 
Kinderen mogen mee naar deze bijeenkomst. Aanmelden: info@synthese.nl of 0475-745138
Dinsdag 11 februari 15.30-17.00 uur Bibliotheek In de Neerakker 2 Heythuysen 

Workshop RUZIES IN HET GEZIN VERMINDEREN (12+)
Veel ouders ervaren een toename van conflicten tussen broers, zussen en andere gezinsleden
wanneer kinderen tieners worden. Het kan een hele uitdaging zijn om te weten wanneer je 
jezelf moet mengen in een ruzie of hoe je zelf rustig blijft als je erbij betrokken raakt. Tieners 
moeten vaardigheden leren om op een goede manier problemen op te lossen. Maar hoe doe je 
dat nou op een positieve manier? Zodat het geen straf is maar jij als ouder en je tiener het bei-
de prettig vinden? Dat leer je in deze workshop!
Dinsdag 11 februari 19:30-21:30 CJG Bredeweg 239d Roermond 

Gespreksgroep ASS ouders
Ben jij vader of moeder van een kind met ASS?
Wil je je kind voorbereiden op een meer zelfstandig leven, voor als hij/zij straks volwassen is?
Kom dan naar de gespreksgroep ASS-ouders! Samen met andere ouders praten over opvoeden 
en opgroeien van kinderen met ASS vanuit de EigenWijsheid van ouders. Deel en leer van el-
kaars ervaringen. Samen weet je meer dan alleen. Praten met andere ouders over opvoeden en 
opgroeien, ondersteunt jou bij de dagelijkse opvoeding. En het is nog gezellig ook! Het Centrum 
voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG) organiseert deze gespreksgroep. Twee medewerkers 
met veel kennis (en ervaring) met ASS begeleiden het gesprek. Zij zorgen dat iedereen de kans 
krijgt mee te praten en kunnen, indien wenselijk ook vanuit hun achtergrond informatie delen.
Dinsdag 11 februari 19.30-21.30 uur CJG Chatelainplein 33 Echt

Workshop TIENERS LATEN MEEWERKEN (12+)
Veel ouders hebben te maken met periodes waarin hun tieners tegendraads zijn. Het kan een 
hele uitdaging zijn om te weten wanneer je de toenemende onafhankelijkheid van je tiener moet
respecteren en wanneer je er op staat dat hij/zij doet wat je vraagt. Maar hoe doe je dat nou 
op een positieve manier? Zodat het geen straf is maar jij als ouder en je tiener het beide prettig 
vinden? Dat leer je in deze workshop!
Maandag 17 februari 9:00-11:00 CJG Schoolstraat 35 Heythuysen
Woensdag 19:30-21:30 CJG Zandkuilweg 8 Maasbracht

LEES VERDER -->

mailto:info%40synthese.nl?subject=
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Workshop EEN GOED SLAAPPATROON ONTWIKKELEN (0-12jr)
Als kinderen een goed slaappatroon hebben geniet het hele gezin hiervan. In deze workshop 
worden tips gegeven om je kind makkelijker naar bed te laten gaan, in bed te laten blijven, door 
te laten slapen en ’s ochtends niet te vroeg uit bed te laten komen. Je krijgt ook informatie over 
de oorzaken van slaapproblemen. Met deze tips en informatie maak je een persoonlijk plan om 
de problemen rond het naar bed gaan en/of slapen aan te pakken.
Woensdag 19 februari 19:30 – 21:30 CJG Bredeweg 239d Roermond
Maandag 2 maart 9:30 – 11:30 CJG Vogelsbleek 10 Weert

Gratis deelname.
Aanmelden via info@cjgml.nl of www.cjgml.nl
Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg

mailto:info%40cjgml.nl?subject=
http://www.cjgml.nl

