infobulletin 6 OUDERS _ LEERLINGEN (schooljaar 2019-2020)
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.

INHOUD VAN DIT BULLETIN:
MEDICIJNVERSTREKKING OP SCHOOL.

Vanuit school wordt er geen paracetamol e.d. meer verstrekt aan leerlingen. LEES VERDER OP
PAGINA 2

UITLEEN ATLASSEN

In de toetsweken zullen de meeste leerlingen in de onderbouw een aardrijkskundetoets maken,
waarbij zij een eigen atlas moeten meenemen. LEES VERDER OP PAGINA 2

MEELOOPDAGEN 2020

Op woensdag 15 en 22 januari hebben we ongeveer 240 leerlingen van groep 7 en 8 en hun
ouders mogen verwelkomen tijdens de meeloopdagen. LEES VERDER OP PAGINA 2 EN 3

HET BOEKENFONDS

LET OP! Nieuwe openingstijden voor het boekenfonds. LEES VERDER OP PAGINA 3

BELANGRIJKE DATA
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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.

TERUG NAAR INHOUD

UITLEEN ATLASSEN
In de toetsweken zullen de meeste leerlingen in de onderbouw een aardrijkskundetoets maken,
waarbij zij een eigen atlas moeten meenemen. Deze atlassen kunnen overigens ieder jaar via
het boekenfonds worden gehuurd. Leerlingen die tijdens de toetsweek niet kunnen beschikken
over een eigen atlas, omdat bijvoorbeeld een broertje of zusje deze gelijktijdig nodig heeft,
kunnen deze voorafgaand aan de toetsweek lenen bij hun eigen aardrijkskundedocent.
Na afloop van de toets/toetsweek wordt de atlas ook weer bij de vakdocent ingeleverd.
Op de toetsdag zelf worden géén atlassen meer uitgeleend en het is ook zeker niet de bedoeling
dat leerlingen op eigen houtje een atlas uit vaklokalen weghalen!
Mochten leerlingen bij aanvang van een toets toch niet beschikken over een eigen atlas, dan
zullen zij de toets zonder atlas moeten maken!
De vakgroep aardrijkskunde

TERUG NAAR INHOUD

MEELOOPDAGEN 2020
Op woensdag 15 en 22 januari hebben we ongeveer 240 leerlingen van groep 7 en 8 en hun
ouders mogen verwelkomen tijdens de meeloopdagen. In vergelijking met het voorgaande jaar
was het concept enigszins aangepast. De leerlingen konden kennis maken met het fenomeen
“lesrooster”, waarin onze vakken, het wisselen van lokaal en elke les een andere docent een
grote rol speelden.
De lesroosters waren zeer veelzijdig. Zo werden de leerlingen tijdens scheikunde welkom geheten in een echte crime scene, waarin ze door het doen van proefjes moesten ontdekken welk
stofje op de crime scene was gevonden. Bij Nederlands werden de leerlingen meegenomen in
een spannend verhaal, waarin ze moesten ontdekken welke technieken gebruikt waren om het
verhaal spannend te maken. Bij wiskunde konden de leerlingen van groep 7 en 8 opdrachten
oplossen die door onze leerlingen waren bedacht. Bij programmeren kwamen de leerlingen
erachter dat programmeren leuk, maar ook soms ingewikkeld is; een klein foutje kan de
programmering helemaal in de war schoppen!

LEES VERDER -->
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Daarnaast werd er tijdens deze middagen getekend, Engels gesproken, gesport en terug in de
geschiedenis gekeken. Uit gesprekken met de leerlingen bleek dat ze het naar hun zin hebben
gehad en weer een beter beeld van “de grote school” hebben gekregen.
De ouders kregen tijdens deze middag een uitgebreide rondleiding gegeven door enkele
collega’s. Ze kregen op verschillende plekken in school uitleg en konden uiteraard vragen
stellen. Nieuw dit jaar was het bezoek aan enkele lessen. Op deze manier konden ouders een
echte lessituatie bekijken en eventueel ook vragen stellen aan de docent. Ouders waren zeer
te spreken over deze mogelijkheid. Om 15.30 uur waren de ouders weer terug in de aula en
konden daar, onder het genot van koffie en thee, vragen stellen aan de teamleider brugklassen.
M.b.t. de opzet van deze middag was een veelgehoorde opmerking, dat de meeloopmiddag voor
ouders en leerlingen een zeer waardevolle aanvulling was op de open avonden in november.
Ik wil namens de schoolleiding alle leerlingen bedanken die tijdens de afgelopen meeloopdagen
mee hebben geholpen!
T. Hoeijmakers

TERUG NAAR INHOUD

HET BOEKENFONDS
Het boekenfonds is elke dinsdag en donderdag geopend bij aanvang van de ochtendpauze van
10.45 tot 10.55 uur.
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