
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 7 OUDERS _ LEERLINGEN (schooljaar 2019-2020)

INHOUD VAN DIT BULLETIN:
MUSICAL LEGALLY BLONDE
Begin april is het weer zover: op woensdag 1, donderdag 2, vrijdag 3 en zaterdag 4 april wordt 
de musical Legally Blonde opgevoerd. LEES VERDER OP PAGINA 2

VERVANGING ACCESS POINTS
In de Carnavalsvakantie zijn bijna alle access points (Wifi schotels) in het gebouw vervangen. 
LEES VERDER OP PAGINA 3

ABSENTIE
We merken dat de absenties van leerlingen niet altijd op de juiste wijze worden doorgegeven of 
afgehandeld. LEES VERDER OP PAGINA 3

MUZIEKAVOND 2020
De jaarlijkse muziekavond, editie 37 op woensdag 19 februari jl., was er een met alleen maar 
hoogtepunten. LEES VERDER OP PAGINA 4

INFORMATIE AVOND OUDERRADEN
Beste ouders, graag nodigen wij u uit voor de informatie avond die op dinsdag 7 april 2020 zal 
plaatsvinden in Horn. LEES VERDER OP PAGINA 4

INFORMATIE VAN HET CJG
Artikel over vriendschap en informatie over een workshop”leren luisteren” op 26 maart. 
LEES VERDER OP PAGINA 6

BELANGRIJKE DATA

HET BOEKENFONDS

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

mailto:infobulletin-horn%40ursula.nl?subject=
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MUSICAL LEGALLY BLONDE

Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),

Begin april is het weer zover: op woensdag 1, donderdag 2, 
vrijdag 3 en zaterdag 4 april wordt de musical Legally 
Blonde opgevoerd. En jullie lezen  het goed! 
Dit jaar beklimmen onze leerlingen voor het eerst op 
zaterdagavond het podium van De Bombardon. Via 
deze weg willen we jullie hartelijk uitnodigen voor 
deze musical. De deelnemende leerlingen en collega’s 
hebben maanden hard gewerkt om er weer een 
fantastische voorstelling van te maken. Het zou voor 
hen extra speciaal zijn als jullie komen kijken!

Kaartverkoop
De kaarten zijn ook dit jaar heel gemakkelijk online te bestellen en met iDeal te betalen. Via 
https://kooptickets.shop/919/Sint-Ursula-Musical---Legally-Blonde.html kunnen jullie de 
kaartjes bemachtigen. De vrijdag- én zaterdagavond zijn inmiddels uitverkocht! Koop dus snel 
jullie kaartjes voor de woensdag of donderdag! De kaartverkoop is niet enkel voor leerlingen 
bedoeld, maar ook voor ouder(s), verzorger(s), familieleden, buren, vrienden en andere 
geïnteresseerden!

Leerlingen van de onderbouw mogen deze musical als titel gebruiken op hun boekenlijst voor 
het vak Nederlands. 

Workshop Suzan Seegers
Op dinsdag 11 februari heeft Suzan Seegers voor het tweede jaar onze school bezocht. Tijdens 
een inspirerende workshop heeft zij de leerlingen allerlei tips aangereikt op het gebied van spel 
en zang. DeltaLimburg, ML5 en Hallo Leudal waren bij deze bijzondere middag aanwezig. Het 
materiaal dat deze media hebben gemaakt, kunnen jullie via deze links bereiken:

• DeltaLimburg: https://www.deltalimburg.nl/article/2621/Workshop%20Susan%20See-
gers%20voor%20schoolmusical%20Legally%20Blonde%20St.%20Ursula%20Horn 

• ML5: https://m.youtube.com/watch?v=nm3m7DiyeHk&time_continue=1&featu-
re=emb_title

• Hallo Leudal:https://issuu.com/aqua_media_adviseurs/docs/hallo_magazine_02_2020_
online (blz. 5)

DeltaLimburg komt zelfs op donderdag 2 april de musical op film vastleggen! Natuurlijk willen 
we een speciaal woord van dank richten tot deze mediapartijen.

Legally Blonde 2020. Een hilarische musical die iedereen een avond vol plezier zal bezorgen. 
Dus bel je oom en tante, stuur een appje naar je beste vriend(in) en kom met z’n allen een kijk-
je nemen op 1, 2, 3 of 4 april! Hopelijk tot dan!

Rina Willekens
Liesbeth Verstappen
Joyce Thönnissen
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VERVANGING ACCESS POINTS

In de Carnavalsvakantie zijn bijna alle access points (Wifi schotels) in het gebouw vervangen. De 
nieuwe access points hebben meer capaciteit wat betreft het aantal apparaten dat kan koppelen 
met de Wifi. Let wel dat alle gebruikers, zowel de medewerkers als de leerlingen, alleen dienen 
te verbinden met het netwerk “SOML”.

ABSENTIE

We merken dat de absenties van leerlingen niet altijd op de juiste wijze worden doorgegeven of 
afgehandeld. Met enige regelmaat zijn leerlingen afwezig voor bijvoorbeeld een een controle bij 
de orthodontist, terwijl dit niet vooraf d.m.v. een absentiebriefje is aangegeven. Ook merken we 
regelmatig dat leerlingen na een paar dagen ziekte weer op school komen, zonder zich d.m.v. 
een absentiebriefje beter te melden. Dit bemoeilijkt een sluitende aanwezigheidsregistratie en 
hierdoor kunnen vervelende misverstanden ontstaan.

Voor leerlingen gaan we de al bestaande afspraken met betrekking tot afwezigheid daarom 
strikter handhaven en dat houdt het volgende in:

• indien een leerling ziek is, wordt hij/zij door ouders/verzorgers ziekgemeld. Het is de bedoe-
ling dat dit op de eerste ziektedag, voor aanvang van de lessen, gebeurt. De ziekmelding 
kan telefonisch  of via Magister worden doorgegeven; 

• leerlingen leveren absentiebriefjes voor geplande afwezigheid (tandarts, orthodontist, etc) 
vooraf bij de receptie in; 

• leerlingen die bijzonder verlof nodig hebben (het behalen van een rijbewijs, het bijwonen van 
bruiloften en dergelijke) maken dit ruim vooraf kenbaar via mail bij de leerlingcoördinator; 

• leerlingen leveren, op de eerste dag dat een leerling weer op school is na ziekte, een absen-
tiebriefje in bij de receptie; 

• leerlingen die bovenstaande briefjes niet volgens afspraak hebben ingeleverd worden per 
mail uitgenodigd om het briefje bij de leerlingcoördinator in te leveren. Dit kan dan alleen op 
dinsdag en vrijdag tussen 16.00 uur en 16.30 uur; 

• leerlingen die wel aanwezig zijn, maar als absent in Magister staan worden door de docent 
die dit constateert, naar de balie gestuurd om zich ter plekke beter te melden, waar ze de 
mededeling krijgen dat ze zo snel mogelijk het briefje bij de leerlingcoördinator moeten inle-
veren. De baliemedewerker zorgt ter plaatse dat Magister weer actueel is; 

• leerlingen die een meeloopdag of open dag van een vervolgopleiding willen bezoeken ge-
bruiken het daarvoor bestemde Google Form, dat in Magister is te vinden.
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MUZIEKAVOND 2020

De jaarlijkse muziekavond, editie 37 op woensdag 19 februari jl., was er een met alleen maar 
hoogtepunten. Wat een talent! Prachtige uitvoeringen van de leerlingen uit de clusters h/v 
muziek, die traditiegetrouw als koor de avond hebben afgesloten met een aantal meerstemmi-
ge songs. Opmerkelijk was het gebruik van klavecimbel (spinet), alsmede marimba, vibrafoon, 
drumpad en het ontbreken van de blaasinstrumenten (uitgezonderd mondharmonica in de Ode 
aan Ursula, met een eigen gemaakte tekst op de beroemde Pianoman van Billy Joel). 
Het repertoire was zoals gewoonlijk zeer gevarieerd: Bing Crosby, Guns N’Roses, Mozart, 
Einaudi, Shawn Mendes, Metallica en niet te vergeten een eigen gemaakte compositie van het 
duo Tullemans/Clerkx. Het publiek kon genieten van mooie optredens, zoals bijvoorbeeld een 
spetterende act met passende outfit en choreografie van het v6-cluster, of de ingetogen 
compositie Gato op akoestische gitaar. Kortom, voor elk wat wils. Ben je er niet geweest? Dan 
heb je iets moois gemist! Dank aan iedereen die deze avond tot een succes heeft gemaakt!

INFORMATIE AVOND OUDERRADEN

Beste ouders,

graag nodigen wij u uit voor de informatie avond die op dinsdag 7 april 2020 zal plaatsvinden in 
Horn. Deze is georganiseerd door de ouderraden van Heythuysen en Horn samen. Dit jaar is het 
thema:

‘Pubers en sociale media; wat zijn de valkuilen?’

De wereld ligt aan hun voeten en ze hebben prachtige mogelijkheden. Maar ... er zijn ook val-
kuilen. Welke zijn dit en hoe gaan we daar met name ook als ouders mee om? Hoe is school 
hierop voorbereid? Wat kunnen we en moeten we ermee?
Deze en andere vragen zullen de revue passeren. Deze avond zullen sprekers Danny Hermans 
(interim locatiedirecteur Sint Ursula) en Lei Seuren (is voormalig zedenrechercheur en geeft 
voorlichting en advies over dit onderwerp) u meenemen in de bewustwording omtrent dit the-
ma.

Via de link in de bijgevoegde PDF, via de link hieronder of door op de afbeelding op de volgende 
pagina te klikken kunt u zich opgeven voor deze avond. Dit kan tot 3 april. 
Wij verwelkomen u graag in Horn!

Link naar het inschrijfformulier: https://forms.gle/AFbpwQTLFBmbwJgy8

TERUG NAAR INHOUD
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Vriendschap

Het is gezellig om vrienden te hebben, maar het is ook goed. Je leert hoe je met elkaar om 
moet gaan. Jongeren leren veel over zichzelf door met vrienden om te gaan. Vrienden hebben 
is ook goed voor het zelfvertrouwen. Als je kind bij een vriendengroep hoort, geeft dat veilig-
heid en zekerheid. Misschien vind je het moeilijk dat je puber jou minder nodig heeft. Jongeren 
maken zich los en hun vrienden zijn op deze leeftijd soms belangrijker voor hen dan hun ouders. 
Dit is normaal. Toch heb je nog veel invloed, maar het kan best zijn dat je dat pas over een paar 
jaar merkt. Wie zijn je echte vrienden? Hoe bepaal je de waarde van vriendschap? Jongeren zijn 
hier veel mee bezig. Ze willen zelf beslissen met wie ze vriendschap sluiten en wie ze toelaten 
tot hun vriendenkring. Doordat ze bezig zijn zichzelf te ontdekken, kunnen ook hun vriendschap-
pen wisselen, omdat ze steeds opnieuw afwegen hoeveel die vrienden voor hen betekenen. Wat 
als je als ouder vind dat je kind geen goede keuzes maakt in het kiezen van vriendschappen?

Hier 3 tips:
1. Zeg nooit dat je kind niet meer met een vriend om mag gaan. Dat maakt het extra span-

nend.
2. Vraag je kind om vrienden mee naar huis te nemen. Je ziet dan hoe ze met elkaar omgaan.
3. Praat over gedrag dat je niet leuk vindt, zowel van je kind zelf als van de vrienden, maar wijs 

je kind niet persoonlijk af.

Meer weten over tieners en vriendschap kijk HIER.

Workshop LEREN LUISTEREN (0-12jr)
Iedere ouder kent momenten dat je kind niet luistert, Leren gehoorzamen is een vaardigheid die 
kinderen helpt om later goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Maar hoe doe je dat 
nou op een positieve manier? Zodat het geen straf is, maar jij als ouder en je kind het beide 
prettig vinden? Dat leer je in deze workshop!
Donderdag 26 maart 9:30 – 11:30 CJG, Schoolstraat 35 Heythuysen

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