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ROL OUDERS/VERZORGERS BIJ STUDIEKEUZE. Het ministerie van OC&W is benieuwd naar de 
rol van ouders/verzorgers bij studiekeuze en waar zij eventueel informatie vandaan halen. Om dit 
te achterhalen is een korte VRAGENLIJST opgesteld. LEES VERDER ... 

INVULLING VACATURES MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. Langs deze weg kunnen wij u melden 
dat er twee ouders zich kandidaat hebben gesteld voor de medezeggenschapsraad van Sint Ursula. 
Zij zullen hierin de locatie Heythuysen vertegenwoordigen. LEES VERDER ...

EINDEXAMENFEEST 2020. Het einde van de schoolcarrière bij Sint Ursula is voor de vierdejaars-
leerlingen alweer in zicht. Traditioneel wordt er voor hen een spetterend gala georganiseerd. Dit 
jaar zal het gala plaatsvinden bij De Postkoets in Horn, op maandag 8 juni. LEES VERDER ...

MEDICIJNVERSTREKKING OP SCHOOL. Vanuit school wordt er geen paracetamol e.d. meer 
verstrekt aan leerlingen. Uiteraard mag u als ouder/verzorger uw kind wel paracetamol meegeven 
vanuit thuis indien dit gewenst is. LEES VERDER ...

WINTERSPORT 2020. Tijdens de activiteitenweek stond ook de ski-reis gepland. Een grote groep 
bovenbouwleerlingen en docenten ging op dinsdag 4 februari op pad! Guusje en Maud hebben 
een mooi verslag geschreven van deze leuke reis. LEES VERDER ...

EXCURSIE LEERJAAR 4: VAN ABBEMUSEUM EINDHOVEN. 4 februari is de eindexamengroep 
tekenen op excursie geweest naar het Van Abbemuseum in Eindhoven. Om 11.15uur werd gestart 
met een rondleiding door het museum gericht op het examenthema “TIJD”. LEES VERDER ...

HELDER THEATER LEERJAAR 1. In de activiteitenweek bezocht Helder Theater onze school. Ze 
speelden een interactieve voorstelling genaamd ‘Waarom doe jij zo?’. Tijdens de voorstelling kwa-
men thema’s aan de orde, zoals pesten, groepsdruk, anders zijn, enz. LEES VERDER ...

SCHRIJVERSBEZOEK LEERJAAR 2. In de activiteitenweek heeft de Nederlandse jeugdboeken-
schrijfster Maren Stoffels een bezoek gebracht aan onze school. Alle tweedejaarsklassen hebben 
een gastles van haar bijgewoond. LEES VERDER ...

‘THE BIG MO’ VOOR DE BOVENBOUW. Diversiteit op school is een belangrijk thema. Als school 
willen wij dat iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn, ongeacht etniciteit, seksuele voorkeur 
enz. Met dat doel voor ogen nodigden wij theatergroep ‘The Big Mo’ uit. LEES VERDER ...
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT! Binnen Sint Ursula is ook een groep cursisten van Vluchtelingenwerk 
actief. Zij krijgen in een lokaal van de school drie keer per week Nederlandse les van een docent 
van Vluchtelingenwerk. Zij zou wat extra handjes goed kunnen gebruiken. LEES VERDER ... 

SJOLEFESTASIE: NIX18. Komend weekend barst het vastelaoves-feest weer los. Veel scholieren 
zullen dit feest in Roermond aftrappen, op de Sjolefestasie. Alvast veel plezier! Maar denk eraan: 
NIX18. Er zal streng gecontroleerd worden bij ingangen en op het feestterrein. LEES VERDER ...

PRESENTATIE & STYLING WORKSHOP DECORATIEF INPAKKEN. Op 17 februari hebben de 
leerlingen van leerjaar 4BK, die het keuzevak Presentatie & Styling hebben gekozen, een profes-
sionele workshop ‘Decoratief inpakken’ gekregen van Slijterij Bonhäör uit Horn. LEES VERDER ... 

21 februari - ontwikkeldag (leerlingen hele dag lesvrij)
22 februari - carnavalsvakantie (t/m 1 maart)
03 maart - aanmeldavond groep 8 
04 maart - aanmeldavond groep 8 
10 maart - ontwikkelmiddag (leerlingen ‘s middags lesvrij) 
12 maart - infobulletin 9 
23 maart - oudergesprekken lj. 1, 2 en 3 
24 maart - oudergesprekken lj. 1, 2 en 3 
25 maart - toetsvrij (t/m 27 maart) 
30 maart - toetsweek lj. 1, 2, 3 en 4 (t/m 3 april)  
02 april - infobulletin 10
07 april - informatieavond ouderraad / ouders voor ouders
13 april - Tweede Paasdag (lesvrij)
14 april  - uitreiken rapport lj. 4
14 april  - schoolreis lj. 4 (t/m 16 april)
17 april  - laatste lesdag leerjaar 4
18 april - meivakantie (t/m 3 mei)
04 mei  - ontwikkeldag (leerlingen lesvrij)
05 mei  - Bevrijdigsdag (lesvrij)
07 mei  - start centrale examens

BELANGRIJKE DATA

OUDERNIEUWSBRIEF ROERMOND ON STAGE. In maart start het Beroepenfeest van Roermond 
On Stage voor lj. 3. In het kader van ‘handen en voeten’ aan beroepsoriëntatie, ontmoeten leer-
lingen allerlei vertegenwoordigers en medewerkers van bedrijven uit de regio. LEES VERDER ...

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=soml.nl_jq0460ha3b7au7nekpvvc23008%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FAmsterdam
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ROL OUDERS/VERZORGERS BIJ STUDIEKEUZE
Het ministerie van OC&W is benieuwd naar de rol van ouders/verzorgers bij studiekeuze en 
waar zij eventueel informatie vandaan halen. Om dit te achterhalen is een korte VRAGENLIJST 
opgesteld die een paar minuten van uw tijd vraagt. Misschien heeft u via uw zoon of dochter 
gehoord van de website KiesMBO; deze is in opdracht van het ministerie van OC&W ontwik-
keld om onafhankelijke en betrouwbare studie- en beroepskeuze-informatie te geven rond 
MBO-opleidingen. Scholieren kunnen er schoolinformatie vinden, beroepenvideo’s bekijken en 
ook opleidingen vergelijken. Maar ook u als ouder kunt hier informatie vinden om met uw zoon 

of dochter te praten over de mogelijkheden.

Uw antwoorden op de vragen worden anoniem verwerkt en gebruikt voor de eventuele door-
ontwikkeling van KiesMBO. Ook als u de website niet gebruikt kunt u de vragenlijst invullen. 

Wilt u deelnemen, klik dan op DEZE VRAGENLIJST.

Alvast bedankt voor uw tijd!

TERUG NAAR INHOUD

MEDICIJNVERSTREKKING OP SCHOOL
 

Vanuit school wordt er geen paracetamol e.d. meer verstrekt aan leerlingen. Uiteraard mag u 
als ouder/verzorger uw kind wel paracetamol meegeven vanuit thuis indien dit gewenst is.

Mocht uw kind specifieke medicijnen moeten gebruiken, dan kunt u dat altijd doorgeven aan 
de mentor van uw kind. Op die manier weten we als school of er op school of bij activiteiten 

zaken zijn waar we rekening mee moeten houden.

INVULLING VACATURES MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Langs deze weg kunnen wij u melden dat er twee ouders zich kandidaat hebben gesteld voor 
de Medezeggenschapsraad van Sint Ursula. Zij zullen hierin de locatie Heythuysen vertegen-
woordigen. Dit zijn de heer Noordermeer en de heer Schroën, beiden ouders van een leerling 

van onze brugklas. We heten hen van harte welkom en wensen hun veel succes toe.

EINDEXAMENFEEST 2020
Het einde van de schoolcarrière bij Sint Ursula is voor de vierdejaarsleerlingen alweer in zicht. 
Traditioneel wordt er voor hen een spetterend gala georganiseerd. Dit jaar zal het gala plaats-

vinden bij De Postkoets in Horn, op maandag 8 juni 2020, van 19.00 tot 23.30 uur.

De leerlingen zullen met hun mooiste voertuigen in een stoet naar het gala gebracht worden. 
Daarna zal het feest binnen beginnen. De DJ zorgt voor de beste muziek, de keuken voor lek-

kerste hapjes en de leerlingen voor de dansmoves. 

In een later infobulletin wordt u verder geïnformeerd.

https://mboraad.typeform.com/to/rDzVjy
http://www.KiesMBO.nl
https://mboraad.typeform.com/to/rDzVjy
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SCHRIJVERSBEZOEK LEERJAAR 2
In de activiteitenweek heeft de Nederlandse jeugdboekenschrijfster 
Maren Stoffels een bezoek gebracht aan onze school. Alle tweede-
jaarsklassen hebben een les van haar bijgewoond. In de lessen Ne-
derlands is er aandacht besteed aan één van haar boeken, namelijk 
Escape Room. De docenten Nederlands merkten dat de tweedejaars 

enthousiast werden van dit boek! 
Op maandag 3 en dinsdag 4 februari heeft Maren Stoffels verteld 
over haar boeken en over hoe zij op jonge leeftijd al is begonnen met 
het schrijven van verhalen. Ze las fragmenten voor uit haar eigen 
boeken en ze gaf onze leerlingen een rol tijdens de bespreking van 
haar verhalen. Aan het einde van de les kregen de leerlingen, die het 

leuk vonden, nog een handtekening van haar. 

TERUG NAAR INHOUD

HELDER THEATER LEERJAAR 1
In de activiteitenweek kwamen de acteurs van Helder Theater een be-
zoek brengen aan onze school. Ze speelden een interactieve voorstel-
ling genaamd ‘Waarom doe jij zo?’. Tijdens de voorstelling kwamen 
thema’s aan de orde, zoals pesten, groepsdruk, anders zijn, respect en 

zelfvertrouwen. 
Er was een scene over een vriendschap, die meteen de eerste dag in 
de brugklas over was en een leraar die vertelde hoe hij aan zijn ouders 
duidelijk maakte dat hij op mannen viel. Verder was er een nieuwe 
jongen, die natuurlijk net ergens ging zitten met zijn potje pindakaas 
op een plek die ‘al bezet’ was. Daarbij kwam het tot een scheldpartij, 
met woorden die onze leerlingen bekend in de oren klonken. De laatste 
scene ging over erbij willen horen. Hoe ver ga jij voor vriendschap of 

om aardig gevonden willen worden? 
De brugklasleerlingen mochten reageren op situaties die de acteurs 
naspeelden of dingen die zij zeiden. Het was mooi om te zien dat de 
scènes herkenbaar waren en dat de leerlingen hun mening gaven over 

wat zij zagen en hoorden.  

THEATER ‘THE BIG MO’ VOOR DE BOVENBOUW
Diversiteit op school is een belangrijk thema. Als school willen wij dat iedereen de ruimte krijgt om zichzelf 
te zijn, ongeacht etniciteit, seksuele voorkeur enzovoorts. Met dat doel voor ogen nodigden wij theater- 
groep ‘The Big Mo’ uit, om een interactieve voorstelling over het thema diversiteit te komen spelen. 
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EXCURSIE LEERJAAR 4  
VAN ABBEMUSEUM EINDHOVEN
Dinsdag 4 februari is de eindexamen-
groep tekenen op excursie geweest 
naar het Van Abbemuseum in Eind-
hoven. 
Om 11.15uur werd gestart met een 
rondleiding door het museum, gericht 
op het examenthema van dit school-
jaar: “TIJD”. 
Aan de hand van diverse kunstwerken 
(zoals schilderijen, machines, video’s, 
series boeken) werd op diverse ma-
nieren het begrip TIJD uitgelegd. Door 
middel van interactie tussen de rond-
leidster en de leerlingen werden di-
verse begrippen geoefend zoals: ‘as-
pecten van de voorstelling’, ‘aspecten 
van de vormgeving’ en ‘de beeldende 
begrippen’.  Dit ter voorbereiding op 
het Centraal Schriftelijk Examen .  
Tevens was het voor de leerlingen ook 
een goede manier ter  informatie en 
inspiratie voor hun eindwerkstuk  voor 
de start van het Centraal Praktisch 
Examen in maart. Het begrip ‘TIJD’ is 
namelijk heel breed te interpreteren.
Na een korte pauze zijn de leerlingen 
vervolgens zelfstandig door het muse-
um gegaan. waarbij ze individueel een 
opdracht moesten uitvoeren aan de 
hand van een 2-dimensionaal of een 
3-dimensionaal kunstwerk. 
Om 14.00 uur zijn we weer richting 
school vertrokken, met uiteraard een 
tussenstop bij MacDonalds. Om 15.30 
uur waren we weer terug in Heythuy-
sen.
Al met al een leerzame en stimuleren-
de  excursie.

TERUG NAAR INHOUD

volg onze facebook-pagina

www.facebook.com/SintUrsulaHeythuysen
om op de hoogte te blijven van alle leuke 

(buiten)schoolse activiteiten die wij ondernemen

http://www.facebook.com/sintursulaheythuysen
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TERUG NAAR INHOUD

WINTERSPORT 2020
Onze wintersportreis begon op dinsdag 4 februari 
2020, om 20 uur vertrokken we.
Toen we op woensdag na een lange busreis aankwa-
men, had de buschauffeur de bus vastgereden in de 
sneeuw. Daardoor moesten we met de bagage om-
hoog lopen naar het hotel, waar we verbleven. We 
hadden even tijd om ons om te kleden en toen we 
beneden kwamen om eigenlijk naar de piste te gaan, 
kregen we te horen dat we niet meer gingen van-
wege het slechte weer. Dus gingen we van een klein 
heuveltje naast het hotel een beetje oefenen met 
skiën & snowboarden. Die avond konden we ook een 
film kijken en spelletjes spelen, wat erg gezellig was.
De tweede dag gingen we wel naar de piste, maar 
toen we in de bus waren bleken we vast te zitten, 
want het wiel zat vast in de sneeuw. Toen we los 
kwamen zijn we meteen vertrokken. We kwamen 
aan en we gingen in de groepjes staan met de ski- 
en snowboardspullen. We gingen met de groepjes 
in de lift omhoog. We hebben tot half 4 geskied 
en gesnowboard, in de middag zijn we ergens gaan 
eten. Toen het half 4 was zijn we terug gegaan naar 
het hotel. Na het avondeten zijn we om 20 uur gaan 
rodelen. Om 22 uur, nadat de skileraar Lars zijn sleu-
telbeen had gebroken, zijn we teruggegaan naar het 
hotel. 
De derde dag gingen we net zoals de tweede dag 
naar de piste. Nadat de buschauffeur de toeristische 
route had genomen zijn we toch aangekomen bij 
de piste. Toen zijn we met de nieuwe groepjes naar 
boven gegaan, en hebben we weer een hele dag 
lekker geskied en gesnowboard. We kwamen weer 
bij elkaar om half 4, een aantal gingen met de lift 
naar beneden en anderen gingen skiënd en snow-
boardend naar beneden. Toen we met de bus bij het 
hotel aankwamen hebben we gegeten en een quiz 
gedaan.
De vierde dag (en de laatste dag ) zijn we voor het 
laatst gaan skiën en snowboarden. Na het middag-
eten mochten we vrij gaan skiën en snowboarden, 
om 15 uur moesten we met z’n allen bij elkaar ko-
men en zijn we naar beneden gegaan. Toen we bij 
het hotel aankwamen moesten we onze spullen in-
pakken en gingen we eten. Daarna moesten we alles 
inladen en vertrokken we naar huis. 
Op zondag om 8 uur zijn we aangekomen en zijn we 
naar huis gegaan. We vonden het een erg leuke en 
gezellige wintersportreis. Jammer dat we weer thuis 
waren. 

Maud & Guusje 
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TERUG NAAR INHOUD

 

Presentatie & Styling 
Workshop decoratief inpakken 
Leerjaar 4BK 
 
Op maandag 17 februari hebben de 
leerlingen van leerjaar 4BK, die het 
keuzevak Presentatie & Styling hebben 
gekozen, een professionele workshop 
‘Decoratief inpakken’ gekregen van 
Slijterij Bonhäör uit Horn. Als school zijn 
wij ons er ons uiteraard van bewust dat 
alcohol onder de 18 jaar verboden is, maar 
een slijterij biedt de mogelijkheid om op 
verschillende manieren met verschillende 
vormen het decoratief inpakken te leren. 
Alle inpakbenodigdheden werden keurig 
door Slijterij Bonhäör verzorgd. Het 
inpakmateriaal is afgestemd op de 
huisstijl van de slijterij waardoor de 
geschenken een mooie passende 
uitstraling krijgen. Janneke en Emiel 
hebben allerlei verschillende soorten 
flessen en pakketten meegenomen die de 
leerlingen voor de klanten hebben 
ingepakt. Het doel was dat de leerlingen 
leerden hoe zij verschillende vormen en 
afmetingen kunnen inpakken, het 
toepassen van verschillende vouwtech-
nieken, het verfraaien van een cadeau-
verpakking met lint, waaiers en stickers 
én daarnaast het inpakken met 
verschillende soorten inpakmaterialen. Zo 
hebben de leerlingen geleerd om een 
ronde fles met folie en papier in te 
pakken, een speciaal vierkant of 
rechthoekig cadeaupakket met papier in 
te pakken en zelf een bierpakket in een 
mand met folie samen te stellen en te 
verpakken. Het was een geslaagde 
ochtend waarin de leerlingen zich bewust 
zijn geworden van het inpakproces en het 
belang van een mooi ingepakt geschenk. 
Het was een geslaagde ochtend.  
 
Slijterij Bonhäör bedankt! 

VRIJWILLIGERS 
GEZOCHT!

Binnen Sint Ursula is ook een 
groep cursisten van Vluchtelin-
genwerk actief. Zij krijgen in een 
lokaal van de school drie keer per 
week Nederlandse les van een 
docent van Vluchtelingenwerk. 
Het betreft een groep van on-
geveer 15 mensen met een laag 
taal- en opleidingsniveau uit de 
gemeente Leudal die graag de 
taal willen leren en graag willen 
meedoen binnen de Nederlandse 
maatschappij.
Het is een gezellige en positief 
ingestelde groep met leeftijden 
tussen halverwege de 20 en 60 
jaar, die erg blij is met wat extra 
hulp in de klas. Momenteel kan 
de docent op maandagochtend 
en/of donderdagochtend nog een 
klassenassistent gebruiken.
Je ondersteunt de cursisten indi-
vidueel en groepsgewijs bij de les-
sen. Je krijgt voor de aanvang van 
de les instructie van de docent en 
je assisteert tijdens de lessen bij 
het maken van opdrachten. Het 
gaat vooral om helpen bij het 
spreken en wat begeleiding bij le-
zen en schrijven. De lestijden zijn 
van 9.00 tot 12.00 uur.
Lijkt het je leuk om deze nieuwe 
Nederlanders op weg te helpen? 
Neem dan contact op met de do-
cent Martie Bente via mbente@
vluchtelingenwerk.nl of 06-
13477270. Je kan altijd eens vrij-
blijvend in de les komen kijken in 
lokaal 103.

mailto:mbente%40vluchtelingenwerk.nl?subject=
mailto:mbente%40vluchtelingenwerk.nl?subject=
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TERUG NAAR INHOUD

OUDERNIEUWSBRIEF 
Roermond on Stage
Geachte ouders en leerlingen, 

Met dank aan de school, maken 
wij graag gebruik van de gele-
genheid om u te informeren 
over het project Roermond On 
Stage. 

WAT IS ON STAGE?  
In maart start weer het Beroe-
penfeest van Roermond On Sta-
ge voor alle vmbo-leerlingen 
van leerjaar 3. In het kader van 
‘handen en voeten’ aan beroeps-
oriëntatie, ontmoeten leerlingen 
allerlei vertegenwoordigers en 
medewerkers van bedrijven uit 
de regio. Op dinsdag 17 maart 
2020 vertellen beroepsbeoe-
fenaren en vaklieden over hun 
vak en maken leerlingen afspra-
ken om hun bedrijf te bezoeken. 
Op de Doe Dag  van donderdag 
26 maart 2020 gaan de leer-
lingen daadwerkelijk bij hen op 
werkbezoek om ze bekender te 
maken met een bepaald beroep 
of branche. Wat kunnen de be-
drijven en beroepsbeoefena-
ren betekenen voor uw zoon of 
dochter? Een snuffelstage, een 
dagdeel meelopen, een per-
soonlijk gesprek met beroeps-
beoefenaars, informatie over de 
branche, kansen op de arbeids-
markt, van gedachten wisselen, 
advies krijgen, iemand om mee 
te denken etc. Let er alstublieft 
op dat leerlingen op 19 maart 
dus niet naar school gaan maar 
bedrijven in de regio Roermond 
gaan bezoeken. Het kan handig 
zijn als de leerlingen deze dag 
vervoer hebben vanuit thuis!

WAAROM ON STAGE?
Kiezen op jonge leeftijd is best 
lastig en als het dan toch vroeg 

moet, dan kun je het beste zo-
veel mogelijk informatie verza-
melen. Informatie van de men-
sen die het vak uitoefenen is een 
goede aanvulling op flyers en 
internet. Een goede keuze geeft 
vakfocus en toekomstperspec-
tief en kan jongeren motiveren. 
Zin hebben in een vak, uitkij-
ken naar een vakopleiding kan 
vroegtijdige uitval, teleurstelling 
en demotivering van leerlingen 
in het mbo helpen voorkomen. 
vmbo’ers doen ertoe en daar-
om investeren we met zijn al-
len in hun toekomstdromen. Zij 
zijn straks de handjes aan ons 
bed,  de kanjers van kantoor en 
winkel, de scherpe advocaat, de 
handige monteur die ons weer 
komt redden of een toekom-
stige Award-winnaar. Jongeren 
hebben ambities en dromen, 
van scholier tot student. Reali-
teitszin mag niet leiden tot ont-
moediging. Wel tot: laten we 
kijken hoever we samen komen 
en wat zijn eventuele passende, 
leuke en zinvolle alternatieven. 
Dit mag ook al een onderwerp 
van gedachten en gesprek zijn 
als je tussen de 12 en 16 jaar 
bent. 

HOE ON STAGE?  
De leerlingen hebben een net-
werktraining gevolgd op school 
afgelopen vrijdag 14 februari. De 
leerlingen maken ook een top 5 
van beroepen. Praat hier eens 
over met uw zoon of dochter. In-
middels zijn wij gestart met het 
werven van deelnemende be-
drijven, en hierbij doen wij ook 
een oproep aan ouders om zich 
aan te melden als beroepsbe-
oefenaar en deel te nemen aan 
On Stage. Bent u werkzaam in 

een onderneming, vak, branche 
of beroep waar u bij On Stage 
over wilt vertellen, meldt u dan 
aan: mail@roermondonstage.nl. 
En als u het leuk vindt om als 
lid van het stageteam een rol 
te hebben in de voorbereiding 
van het beroepenfeest, bent u 
ook van harte welkom! U levert 
hiermee een bijdrage aan de 
beroepsoriëntatie van uw eigen 
kinderen en aan hun vrienden 
en vriendinnen. U ontmoet do-
centen, andere ondernemers en 
beroepsbeoefenaars en werkt 
meteen aan uw eigen netwerk! 

VRAGEN EN MEER INFORMATIE  
Mocht u naar aanleiding van 
dit stukje vragen of suggesties 
hebben, wilt u zich aanmelden 
of misschien wilt u als spon-
sor een bijdrage leveren? Onze 
contactgegevens vindt u ook op 
www.roermondonstage.nl.  
Verder kunt u daar alle project-
informatie lezen, het laatste 
nieuws zien en kennismaken 
met al onze Vrienden. Misschien 
kunt u deze site eens bekijken 
samen met uw kind! Last but 
not least: het is een omvangrijk 
en ambitieus evenement waarbij 
optimisme, resultaat en duur-
zaamheid de trefwoorden zullen 
zijn! VMBO-ers: we zullen ‘ze’ 
wat laten zien…. 

Want denken over je toekomst 
mag een feest zijn!

Met vriendelijke groet, namens 
het Stage Team,  

Paul van Lienen
Projectleider Roermond On Stage
06-46181084 
mail@roermondonstage.nl

mailto:mail%40roermondonstage.nl?subject=
http://www.roermondonstage.nl

