
Middels dit informatieblad willen we u / jullie graag wekelijks informeren over de stand van zaken op Sint Ursula en de 
voortgang van het ‘leren op afstand’, zolang de beperkende maatregelen vanwege de corona-crisis actief zijn. 

Het streven is om dit bulletin iedere week op dinsdag / woensdag te publiceren, al weten we heel goed dat we in deze 
bijzondere tijden snel ingehaald kunnen worden door de realiteit van alledag. Het zal dus ook vast nodig blijven om u / 
jullie op andere momenten ad-hoc te informeren, als de situatie daarom vraagt. 

Kopij kan aangeleverd worden bij de eindredacteur, dhr. Ruud Hermans (ruudhermans@ursula.nl). De verantwoordelijkheid  
voor de inhoud berust bij de schoolleiding.
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INLOOPSPREEKUUR CJG - LOCATIE HORN. Vanwege richtlijnen vanuit het RIVM rondom het coronavi-
rus zijn Lieke Caris en Joniek Martens van het CJG genoodzaakt om zoveel mogelijk thuis te werken. Dit 
betekent dat het inloopspreekuur voor Sint Ursula Horn de komende tijd vervalt. LEES VERDER ... 

MUSICAL LEGALLY BLOND. De musical Legally Blonde is verplaatst naar september. De kaartverkoop 
voor de nieuwe data is officieel van start gegaan! Mensen die al een kaartje hebben gekocht vinden een 
code om nieuwe kaarten te bestellen in hun mailbox. LEES VERDER ... 

HET CORONA-VIRUS RAAKT ONS ALLEMAAL (via Nederweert24.nl). Kevin (4b2): Ik vind het een rare 
en ook geen fijne tijd. De examens gaan niet door en er zijn veel onduidelijkheden over hoe het nu verder 
gaat. Het is ook jammer dat van alles is afgelast. Thuis komen de muren soms op me af. LEES VERDER ...

ZIEKMELDINGEN TIJDENS ONDERWIJS OP AFSTAND. Indien u uw kind voor meerdere dagen ziek 
moet melden, willen we u vragen dit tijdens onderwijs op afstand telefonisch te doen. Ziekmeldingen voor 
één dag zijn ook gewoon mogelijk via Magister. LEES VERDER ...

HERSENBREKERCOMPETITIE. In dit infobulletin hebben we weer twee nieuwe herenbrekers voor jullie 
geplaatst. Ook zie je de uitwerking van de opgave van vorige week én de tussenstand na de eerste ronde. 
Voor elke opgave kun je 6 punten verdienen. Wie zou er aan het einde bovenaan staan?  LEES VERDER ...

VEELGESTELDE VRAGEN (F.A.Q.). De lijst met veelgestelde vragen en antwoorden, kun je HIER vinden. 

LESVRIJE DAG 4 MEI. In de jaarplanner is op maandag 4 mei een lesvrije dag gepland. Wij handhaven dit 
ook in de huidige situatie. De dag zal gebruikt worden om het onderwijs op afstand verder vorm te geven 
en/of een heropening van de school voor te bereiden als de regering hiertoe besluit. LEES VERDER ...

mailto:ruudhermans%40ursula.nl?subject=Kopij%20infobulletin
https://docs.google.com/document/d/18PslPcGUjKwXaG6yj0QYSMFADn8pn3ml6PoNJazP3g4/
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CJG - LOCATIE HORN
Vanwege de nieuwe richtlijnen vanuit het RIVM rondom het coronavirus zijn Lieke Caris en Joniek Martens 
vanuit het CJG genoodzaakt om zoveel mogelijk thuis te werken. Dit betekent dat het inloopspreekuur voor 
Sint Ursula Horn de komende tijd niet kan worden ingevuld. 

Voor telefonisch contact zijn Lieke Caris en Joniek Martens, jeugd- en gezinswerkers, bereikbaar via 06-
89970469 (ma t/m do) en zullen zij met de leerlingen die zij begeleiden afstemmen. Neem vooral contact 
met hen op wanneer er vragen zijn.

Team Leudal | T: 06-89970469   | E: info@cjgml.nl | W: www.cjgml.nl|

TERUG NAAR INHOUD

MUSICAL LEGALLY BLOND
Beste musicalfans,

In deze onwerkelijke tijd hebben wij ook goed nieuws voor jullie! 
De kaartverkoop van Legally Blonde (musical Sint Ursula Horn) voor 
september is namelijk officieel van start gegaan! Mensen die al een 
kaartje hebben gekocht, vinden een code om nieuwe kaarten te be-
stellen in hun mailbox. Reserveer uw plekje zo snel mogelijk, zodat u 
zeker bent van een plaats.

Mensen die nog geen kaartje hebben gekocht en staan te popelen 
om een ticket te bemachtigen, mogen snel naar www.ursula.nl en 
kunnen daar hun slag slaan!

Ondertussen repeteren wij, online, verder en hopen we jullie allemaal 
in september te zien! 

TERUG NAAR INHOUD

TERUG NAAR INHOUD

ZIEKMELDINGEN TIJDENS ONDERWIJS OP AFSTAND
Indien u uw kind voor meerdere dagen ziek moet melden, willen we u vragen dit tijdens onderwijs op af-
stand telefonisch te doen (Horn: 0475-582121, Heythuysen: 0475-492088). Ziekmeldingen voor één dag 
zijn ook gewoon mogelijk via Magister. Op deze manier zal de afwezigheid altijd goed in Magister verwerkt 
kunnen worden.

LESVRIJE DAG 4 MEI
In de jaarplanner is op maandag 4 mei een lesvrije dag gepland. Wij handhaven dit ook in de huidige situ-
atie. De dag zal gebruikt worden om het onderwijs op afstand verder vorm te geven en/of een heropening 
van de school voor te bereiden als de regering hiertoe besluit. Voor sommige eindexamenleerlingen wordt 
deze dag gebruikt om toetsen te maken, bijvoorbeeld inhaalwerken. Leerlingen op wie dit van toepassing 
is, ontvangen hierover bericht.

TERUG NAAR INHOUD

http://www.ursula.nl
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      HERSENBREKERCOMPETITIE
         IIn dit infobulletin hebben we weer twee nieuwe herenbrekers voor jullie  
            geplaatst. Een hersenbreker is een puzzel, een raadsel, een vraagstuk, kortom: 
     een opgave waar je je hersens op kunt breken. Voor elke opgave kun je 6 punten 
verdienen. Uiteraard is het de bedoeling dat je aan het eind van de competitie zo-
veel mogelijk punten hebt behaald. De competitie bestaat uit in totaal 10 opgaven. 
   De beste drie leerlingen krijgen aan het eind van de competitie een prijs uitgereikt 
Uitwerking van de opgave: mailen naar hersenbreker@ursula.nl 

Je antwoord moet je uiterlijk inleveren op vrijdag van de week dat het infobulletin verschijnt. 
Schrijf bij de uitwerking steeds je naam en je klas bovenaan. Let op dat je ook de uitwerking 
meestuurt, want die levert ook punten op. Succes!

Opgave 4: 
Deze keer twee aparte probleempjes

a. In 1864 schreef professor Augustus de Morgan dat hij x jaar 
oud was in het jaar x2 . In welk jaar werd professor de Morgan 
geboren? 

b. Schrijf vijf oneven cijfers op waarvan de som gelijk is aan 14.

Opgave 5: 
Drie reizigers ontmoeten elkaar. Ze gaan zitten om te eten. Eén 
reiziger haalt drie broodjes tevoorschijn, de tweede vier brood-
jes. Nadat de zeven broodjes eerlijk verdeeld zijn en opgegeten, 
haalt de derde reiziger 7 euro tevoorschijn en zegt tegen de 
andere twee: ‘verdeel deze op een eerlijke manier tussen jullie 
tweeën.’ Hoeveel kreeg elk van de twee reizigers?

Oplossing opgave 2 (vorig bulletin)
Elke bundel is in totaal 4 keer gemeten. Het totaal van de metingen is 1156 pond.
De 5 bundels wegen dus samen: 1156 : 4 = 289 pond.
De 2 lichtste wegen 110 pond, de 2 zwaarste wegen 121 pond. Dus de middelste 
weegt: 289-110-121 = 58 pond. Verder uitschrijven levert dan 54 – 56 – 58 – 59 – 62 
pond.
Let op: antwoord moest in kilogram -> 27 – 28 – 29 – 29,5 – 31 kg (rekenen met 
Engelse ponden is ook goed geteld).

Oplossing opgave 3 (vorig bulletin)
a. als je de getallen een nummer geeft:
- oneven getallen steeds +1
- even getallen steeds het dubbele van het voorafgaande oneven getal
-> dus 1,2,2,4,3,6,4,8,5,10,6,12,7,14
b. voorbeeld: 1211 -> 1x komt het cijfer 1 voor, 1x komt het cijfer 2 voor, 2x komt het 
cijfer 1 voor -> geeft 111221
De gevraagde getallen zijn dus: 13112221, 1113213211

Stand na opgave 3:

1. (18pnt)
Koen Frankena
Bram Janssen

Janneke Kuijpers
Ivanka Beerens
Luca Tunissen
Kiki Claessen

Koert-Jan Scholten
Bram Goessens
Jens Ketelings
Katelijne Kaat

Dylana Hanepen
Nele Boesten 

2. (17pnt)
Allard Boumans

Max Wolff

3. (15pnt)
Aimee Smeets

4. (12pnt)
Jeffrey Valckenborgh

5. (8pnt)
Nymohea Engels

6. (6pnt)
Mei Lin Goessens

Leon Strijbos
Jasper Segers
Wiek Smeets
Lieve Korten

Nikki Gereadts
Kiki Claessen
Sep Derikx

Jens van den Beuken

Denk weer aan de uitwerking. Succes!

mailto:hersenbreker%40ursula.nl?subject=Oplossing%20hersenbrekers
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Dit bericht verscheen eerder op Nederweert24.nl.

Het maakt niet uit of je jong of oud bent, het maakt niet uit waar je in je dagelijkse leven mee bezig ben. Iedereen 
van ons heeft met de gevolgen van het virus te maken. Wij willen mensen uit Nederweert de mogelijkheid geven om 
hun verhaal te vertellen. Vandaag: de eindexamenleerling.

HET CORONA-VIRUS RAAKT ONS ALLEMAAL | Kevin (17 jaar)
Ik vind het een rare en ook geen fijne tijd. De examens gaan niet door en er zijn nog veel onduidelijk-
heden over hoe het nu verder gaat. Het is ook erg jammer dat van alles is afgelast. Thuis komen de 
muren soms op me af.

TERUG NAAR INHOUD

Ik zit in het vierde jaar van het 
VMBO Basis op het Ursula in Hey-
thuysen. En door de maatregelen 
zijn er dit jaar geen centrale exa-
mens. We maken alleen de schoo-
lexamens en het gemiddelde van 
alle punten die we door het jaar 
heen hebben gehaald, wordt het 
eindcijfer dat op de cijferlijst van 
het diploma komt te staan. Het 
is natuurlijk wel belangrijk dat we 
dat diploma krijgen waarmee we 
naar het vervolgonderwijs kun-
nen. Ik heb de vervolgopleiding al 
geregeld. Ik ga de BBL-opleiding 
meubel en interieurbouw doen in 
Veldhoven. Mijn leer-werkbedrijf is 
ook al geregeld.
Maar ik had liever de centrale exa-
mens gemaakt. Ik heb er vier jaar 
hard voor gewerkt en het is niet 
leuk om het op deze manier af te 
sluiten. Ik heb een goede cijferlijst 
dus eigenlijk ben ik al geslaagd. 
Maar dat is ook raar om te zeg-
gen, want ik moet nog een schoo-
lexamen Engels maken en dat is 
het dan. Dan is het klaar. Het voelt 
een beetje alsof ik mijn diploma 
niet eerlijk verdien.
Het schoolexamen moeten we op 
school maken. School heeft al-
lerlei maatregelen getroffen. We 
krijgen per klas een tijdstip dat we 
naar school moeten komen. Heel 
raar hoor. Normaal zet je je fiets 
in een volle fietsenstalling. Maar 
nu is die gewoon leeg. En in de 
school is het doodstil. Je ziet bij-
na geen enkele leraar. Normaal is 
er grote betrokkenheid tussen de 
leraren en leerlingen en nu kun 
je niet even gezellig kletsen over 

van alles. Alleen via de mail of 
app met mijn mentor. De schoo-
lexamens worden in de gymzaal 
of in de aula gemaakt. We zitten 
allemaal apart en tussen de tafels 
is twee meter ruimte. Als we bin-
nen komen, moeten we de han-
den desinfecteren. Je mag geen 
deuren aanraken, elkaar geen 
hand geven en je mag geen knuf-
fels geven. Dat deed ik toch al 
niet, maar sommige leerlingen op 
school doen dat wel.
Ik had me erg verheugd op deze 
tijd. We zouden de laatste school-
dag hebben, een galafeest en ook 
nog een Parijs-reis. Dat gaat alle-
maal niet door en wordt ook niet 
meer ingehaald. Na kerstmis had-
den we al een pak gekocht voor 
het gala. Dat hangt fijn boven in 
de kast. Daar doe ik nu niks mee.
Heel jammer. Hopelijk komen er 
nog leuke ideeën voor de diplo-
ma-uitreiking, zodat we nog een 
beetje een leuke afsluiting heb-
ben.

In het begin heb ik er een paar 
dagen wel last van gehad. Over-
dag was daar niks van te merken. 
Maar ’s avonds moest mijn moe-
der, zij werkt in de zorg, ook haar 
verhaal en emoties kwijt. En daar 
zat ik dan bij en kwam het er bij 
mij ook uit.
Over heel veel jaren zal ik me deze 
periode nog goed kunnen herin-
neren. Het is gewoon balen. Het is 
onvoorstelbaar dat het zo is gaan 
lopen. Het raakt iedereen op wat 
voor manier dan ook. Ik ben nu 
met mijn vader en met mijn broer-
tje een badkamermeubel aan het 
maken en zelf heb ik al een bed 
gemaakt. Ik heb ook gevraagd of 
ik bij de gemeente een of twee 
dagen in het plantsoen kan wer-
ken. Dan ben ik een paar dagen 
weg. Ik word knettergek van het 
thuis zitten. Ik vind het helemaal 
niks.  Maar ik snap zeker waar-
om alle maatregelen nodig zijn. 
Dit moeten we samen doen. Het 
is niet anders.

http://www.Nederweert24.nl

