
In dit informatieblad staan allerlei wetenswaardigheden en wordt de aandacht gevestigd op activiteiten die op SG Sint Ursula plaatsvinden. Het infobulletin verschijnt 
op vastgestelde data om de 2 à 3 schoolweken. Kopij kunt u inleveren bij de eindredacteur, dhr. Ruud Hermans (ruudhermans@ursula.nl). De verantwoordelijkheid 
voor de inhoud berust bij de schoolleiding.
- Items zonder gekleurde achtergrond zijn van algemene aard en relevant voor beide locaties.
- Items met een oranje achtergrond zijn (met name) relevant voor locatie Heythuysen.
- Items met een blauwe achtergrond zijn (met name) relevant voor locatie Horn.
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NIEUWS VANUIT HET CJG. De CJG Tip van de maand gaat deze keer over angst. Daarnaast stellen de medewer-
kers die vanuit het CJG aan Sint Ursula gekoppeld zijn (Lieke Caris & Kim Verstraelen) zich voor. Zij zijn voor leerlingen 
en ouders beschikbaar voor vragen en adviezen rondom opvoeden en opgroeien. LEES VERDER ... 

DIPLOMA-UITREIKING SINT URSULA. Een bewogen schooljaar loopt op z’n einde. Onze geslaagden zullen na de 
zomervakantie op een vervolgopleiding aan de slag gaan: met hun diploma’s op zak! Deze moeten wel nog uitgereikt 
worden uiteraard. Dit zal anders zijn dan andere jaren, maar evengoed met een feestelijk tintje! LEES VERDER ... 

GEVONDEN VOORWERPEN. Op de beide locaties is weer heel wat spul blijven liggen. Gymkleding, jassen, para-
plu’s, enzovoorts... Ook moeten de kluisjes aan het einde van het jaar weer leeg zijn. Denk er dus aan dat je al je ei-
gendommen mee naar huis neemt. Mis je iets? Neem dan een kijkje bij de gevonden voorwerpen. LEES VERDER ...

INLEVERSCHEMA BOEKEN ETC. LOCATIE HEYTHUYSEN. In de laatste week van het schooljaar moeten alle 
geleende spullen weer netjes worden teruggebracht naar het boekenfonds. Om dit allemaal netjes en veilig te laten 
verlopen, is er een tijdschema gemaakt voor alle leerlingen. Voor de link naar dit schema: LEES VERDER ...

BELANGRIJKE DATA
22 juni t/m
26 juni algemene toetsweek (locatie Horn)

26 juni inleveren boeken examenleerlingen (locatie Horn)

29 juni 
30 juni toetsdagen klas 1, 4 & 5 (locatie Horn)

30 juni
1 juli
2 juli

inleveren boeken niet-examenleerlingen (locatie Horn)

1 juli diploma-uitreiking T4 & V6 (locatie Horn)

2 juli diploma-uitreiking (locatie Heythuysen)

3 juli diploma-uitreiking H5 (locatie Horn)

6 juli
7 juli inleveren boeken (locatie Heythuysen)

10 juli uitreiking rapport, aansluitend zomervakantie (t/m 23 augustus)

INSCHRIJVEN SPORTEN LOCATIE HEYTHUYSEN. We willen jullie eraan herinneren dat jullie je nog steeds in 
kunnen schrijven voor sportactiviteiten die op school na de lessen aangeboden worden. Lekker om even te bewegen 
nadat je een paar uur stil hebt moeten zitten in de schoolbanken! Inschrijven doe je door op DEZE LINK te klikken. 

INLEVERSCHEMA BOEKEN ETC. LOCATIE HORN. Aan het einde van het schooljaar moeten boeken, kluissleutel, 
bosatlas en klokkenspel worden ingeleverd. Examenleerlingen leveren hun spullen 26 juni in. Niet-examenleerlingen 
komen 30 juni, 1 juli en 2 juli naar school om alles weer netjes in te leveren bij het boekenfonds.. LEES VERDER ...

https://www.ursula.nl/jaarplanner/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKxpVhw3ZOUP3Gpvh-9qv2JomYt4jBPhoMPNuZvKXVncVwPQ/viewform
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TERUG NAAR INHOUD

NIEUWS VANUIT HET CJG

Pubers kunnen gedurende bepaal-
de perioden angstig zijn. Erken en 
accepteer de angst van uw kind 
en neem uw tiener serieus. Daar-
naast vinden pubers het belangrijk 
om vrienden te hebben. Ze willen 
erbij horen en hetzelfde zijn als 
anderen. U kunt daar samen over 

Even voorstellen: jeugd- en gezinswerkers CJG

praten. Geef uw kind het gevoel 
dat het ‘goed is zoals het is’. Dit is 
goed voor het zelfvertrouwen. Hoe 
om te gaan met de angsten van 
uw puber? Hier 3 tips:
1. Erken en accepteer de angst 

van uw tiener en neem de 
angst serieus.

2. Stimuleer uw kind zelf  dingen 
te ondernemen, ook dingen 
die het moeilijk vindt. Lukt iets 
niet meteen, waardeer dan wel 
de poging die het doet.

3. Spreek uw vertrouwen uit.

Lees HIER meer over dit onderwerp.

CJG Tip v/d maand:ANGST

Beste jeugdigen en ouder(s)/ver-
zorger(s), 

Wij zijn Kim Verstraelen en Lie-
ke Caris: jeugd- en gezinswerkers 
vanuit het Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG). Wij zijn ook dit jaar 
weer aanwezig voor de inloop-
spreekuren bij Sint Ursula (Horn). 
Bij ons kunnen jullie terecht voor 
vragen en adviezen rondom op-
voeden en opgroeien. 

Ondersteuning
Opvoeden is een belangrijke taak 
in het leven van ouder(s)/verzor-
ger(s). Vaak gaat het met vallen 
en opstaan best goed, maar soms 
wordt het lastig en kun je onder-
steuning gebruiken. Bij kleine en 
complexe opvoed- of opgroei-
vragen onderzoeken ouder(s) en 
jeugdigen samen met de jeugd- 
en gezinswerker wat er nodig is. 
Samen ga je aan de slag. Onder-
steuning kan heel kortdurend zijn, 
maar als het nodig is ook voor een 
langere periode.  Deze ondersteu-
ning is voor de school, ouder(s)/
verzorger(s) en de jeugdigen. 
Thema’s kunnen onder andere 

zijn: ongehoorzaamheid, pesten, 
echtscheiding, grenzen stellen, 
slaapproblemen en rouwverwer-
king. Je bent zonder verwijsbrief 
welkom en de ondersteuning is 
kosteloos. 

Verbinding met de school
De school mag ons actief betrek-
ken in situaties waarbij opvoed-
vraagstukken een rol spelen. Er 
kan dan, in overleg met ouder(s)/
verzorger(s) en/of jeugdigen, een 
gezamenlijk gesprek worden ge-
pland. 

Bereikbaarheid
Helaas zijn de kantoren van het 
CJG nog gesloten en zijn wij be-
schikbaar via mail en telefoon. Al-
leen in spoedgevallen op locatie. 
Je kunt ons bereiken via school 

(via de zorgcoördinatoren) of 
rechtstreeks:

Kim Verstraelen:
M: kim.verstraelen@cjgml.nl 
T: 06 51982405
Werkdagen: maandag, dinsdag en 
donderdag

Lieke Caris:
M: lieke.caris@cjgml.nl 
T: 06 89970469
Werkdagen: maandag t/m don-
derdag 

Je mag ook bellen met onze bu-
reaudienst. Zij zijn iedere dag 
bereikbaar tussen 08:30 uur en 
17:00 uur op het telefoonnum-
mer 088-4388300. Meer weten? 
Vraag het de zorgcoördinator of 
neem contact met ons op.

Lieke
Caris

Kim 
Verstraelen

https://www.cjgml.nl/pagina/puber/groei-en-ontwikkeling/sociaal-emotionele-ontwikkeling/bang/484296
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Locatie Horn

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

Dit jaar vindt de diploma-uitreiking op de 
locatie Horn op twee dagen plaats, na-
melijk op 1 en 3 juli. Er is maar een be-
perkt aantal gasten welkom. Om alle ge-
interesseerden dit feest toch van dichtbij 
te laten meemaken, hebben we in sa-
menwerking met lokale omroep Delta 
Limburg een livestream georganiseerd. 
Op de dagen van de diploma-uitreiking 
kunt u via onze site (www.ursula.nl) 
een link naar de live-uitzending vinden. 
Deze start om 12.30 en duurt tot het 
einde van de laatste zitting. Aanwezigen 
hoeven dus zelf geen filmpjes en foto’s 
te maken. De leerlingen ontvangen een 
link waar ze hun zitting kunnen down-
loaden en er worden foto’s van het on-
dertekenen van het diploma gemaakt.

1 juli   3 juli
13.00u v6a  13.00u h5a
14.30u v6b  14.30u h5b
16.00u v6c  16.00u h5c
17.30u t4a  17.30u h5d 
19.00u t4b  19.00u h5e
20.30u t4c  

Met vriendelijke groet,

L. Verstappen
J. Jansen

TERUG NAAR INHOUD

DIPLOMA-UITREIKING SINT URSULA
Vanwege de beperkende maatregelen i.v.m het corona-virus is voor beide locaties besloten om de 
diploma-uitreiking per klas te organiseren. Per zitting mogen er maximaal 100 personen aanwezig 
zijn, vandaar dat iedere leerling maximaal twee gasten mee mag nemen. 
Verder gelden natuurlijk de standaardmaatregelen: er worden geen handen geschud, er wordt 
anderhalve meter afstand gehouden, er zijn vaste looproutes en er wordt extra aandacht aan hy-
giëne en ontsmetting geschonken. 

Locatie Heythuysen

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

Jullie schoolcarrière op Sint Ursula zit er (bij-
na) op. De afsluiting van het laatste jaar is he-
laas heel anders gelopen dan wij dachten. Geen 
LSD. Geen Parijs-Reis. Geen gala… Maar wij la-
ten jullie niet zonder feestje van school laten 
gaan: jullie diploma-uitreiking gaat WEL door! 
Anders dan anders, maar we gaan er evengoed 
wat moois van maken! Het tijdschema:

2 juli    
4b1: 15.30u (gymzaal 1, via hoofdingang)
4b2: 18.30u (gymzaal 1, via hoofdingang)
4b3: 20.00u (gymzaal 1, via hoofdingang)

4k1: 17.00u (gymzaal 1, via hoofdingang)
4k2: 15.30u (aula, via ingang bovenbouw)

4gt1: 17.00u (aula, via ingang bovenbouw)
4gt2: 18.30u (aula, via ingang bovenbouw)
4gt3: 20.00u (aula, via ingang bovenbouw)

Dress to impress!
Het ophalen van je diploma is een bijzondere 
gelegenheid. Dus een heel goede reden om je 
mooiste kleren uit de kast te trekken! Misschien 
heb je zelfs nog een mooie jurk of een strak pak 
klaar liggen, eigenlijk bedoeld voor het gala? 
Dan is dit dé kans om toch nog te shinen in een 
chique outfit! Het is overigens niet de bedoeling 
dat je speciaal voor deze gelegenheid (alsnog) 
een pak of jurk gaat huren, iets anders feeste-
lijks is natuurlijk ook prima.

Tot op de diploma-uitreiking!

http://www.ursula.nl
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TERUG NAAR INHOUD

GEVONDEN VOORWERPEN
Locatie Heythuysen

Ieder jaar blijven er veel spullen liggen: jassen, 
tassen, gymspullen, sieraden, sleutels, enzo-
voorts. Deze zijn verzameld en liggen op tafels 

van de aula onderbouw. 
Leerlingen / ouders: denk even goed na of er 
geen spullen meer op school liggen, zorg ook 
dat je kluisje leeg is. De gevonden voorwerpen 

liggen tot vrijdag 3 juli ter inzage.

GEVONDEN VOORWERPEN
Locatie Horn

Er wordt op dit moment al hard gewerkt om 
alle kluisjes te verplaatsen voor het nieuwe 
schooljaar. Het blijkt dat, ondanks het verzoek, 
niet iedereen zijn/haar spullen uit het kluisje 

heeft gehaald. Niet erg, maar………
Wij hebben alle kluisjes die verplaatst zijn leeg-
gemaakt en de spullen opgeslagen in het “ge-

vonden voorwerpen-hok” 
Zorg er zelf voor dat je de komende week je 
spullen ophaalt. Meld je even bij de receptie of 
bij een conciërge dan word je geholpen. Na de 

vakantie is alles naar het goede doel.

Alvast een fijne, zonnige vakantie gewenst!
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INLEVERSCHEMA LOCATIE HEYTHUYSEN
Denk aan de 1,5 meter afstand!

Aan het einde van het schooljaar worden de boeken weer netjes ingeleverd bij het boekenfonds. 

Let bij het inleveren van de boeken op de onderstaande regels:
• verwijder alle kaften
• leg alle boeken op volgorde volgens DEZE BOEKENLIJST.
• er mag niet in de boek geschreven zijn,
• als er een boek ontbreekt, dan moet je dit meteen thuis halen of de nieuwprijs betalen.
• eventuele schade aan de boeken dien je meteen te betalen. Dit kan alleen met PIN.
• schrijf in de tekstboeken je naam waar aangegeven
• als je een vak op een hoger niveau hebt gevolgd, dan moet je dit aangeven bij degene bij 

wie je de boeken inlevert
• leerlingen van leerjaar 2 moeten ook hun kluissleutel inleveren!

Boetes per boek:
• omgevouwen hoekjes kaft: 1 euro
• loslatende kaft herstelbaar: 1 euro
• waterschade: nieuwprijs boek (zie prijzen boekenlijst)
• boek kwijt: nieuwprijs boek (zie prijzen boekenlijst)
• niet-herstelbare schade: nieuwprijs boek (zie prijzen boekenlijst)

Tijdschema inleveren boeken:
Om te voorkomen dat er te veel leerlingen tegelijk op school zijn (i.v.m. de corona-maatregelen) 
is er een tijdschema per klas en per leerling gemaakt.

• Op 6 juli moeten alle leerlingen van lj. 1 en de leerlingen van 2b1, 2b2, 2gt1, 2gt2 en 2gt3 
hun boeken inleveren. Bekijk DIT SCHEMA om te zien wanneer je precies aan de beurt bent.

• Op 7 juli moeten de leerlingen van 2k1, 2k2 en alle leerlingen van leerjaar 3 hun boeken in-
leveren. Bekijk DIT SCHEMA om te zien wanneer je precies aan de beurt bent.

Jullie moeten binnenkomen via de garderobe onderbouw en dan de looproute volgen.

TERUG NAAR INHOUD

https://drive.google.com/file/d/1ijM32Ncx3J9c6vrqFnMikP1Vv4R4LgSn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ijM32Ncx3J9c6vrqFnMikP1Vv4R4LgSn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ijM32Ncx3J9c6vrqFnMikP1Vv4R4LgSn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ijM32Ncx3J9c6vrqFnMikP1Vv4R4LgSn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bmjuE1AwEJsbgcqc02EAlIpApAgTAFk_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oHIPSSvdRO7XVkghW8ES2OqKYqhL74WD/view?usp=sharing
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INLEVERSCHEMA LOCATIE HORN 
BOEKEN, KLUISJESSLEUTEL, BOSATLAS EN KLOKKENSPEL 

Denk aan de 1,5 meter afstand! 
 

• Samenscholing is niet toegestaan. Na het inleveren het gebouw a.u.b. meteen weer verlaten. Excuseer, 
wij vragen om jullie begrip! 

 

• In verband met verplichte looproutes komen jullie via de hoofdingang binnen. Vervolgens de looproute 
zoals aangegeven volgen en steeds zorgdragen voor een onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter. 
Tenslotte het gebouw bij de achteruitgang garderobe aan de voorkant (bij de afvalcontainers) verlaten. 

  

• Voor een goed verloop is het handig dat je de boeken al in de juiste volgorde legt: 
Nederlands, Frans, Duits, Engels, geschied enis, aardrijkskunde, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, 
nask, biologie, economie, m&o of be, levo, muziek, ckv, Grieks en Latijn. 

 

• Zorg dat je op tijd bent. Kijk dus goed in het schema. Kun je zelf de boeken op het onderstaande 
schema niet inleveren, laat dit dan door een klasgeno(o)t(e) of iemand anders doen.  

 

• Er mag in je boeken niet met potlood of pen geschreven zijn. 
 

• Voor studie (doorstroom T4->H4 en H5->V5) in de vakantie kunnen alleen op vrijdag 10 juli 2020 
(tijden volgen nog) boeken geleend worden tegen betaling van een borgsom van € 20,00. Deze boeken 
moeten worden ingeleverd bij het afhalen van de boeken op 24 augustus a.s. N.B.: Deze waarborg 
dient gepast betaald te worden. 

 
 

Inleverschema EXAMENLEERLINGEN  
 
Vrijdag 26 juni 2020: 
 

13.00 uur T4a 

 

14.00 uur H5a 

 

15.30 uur V6a 
13.15 uur T4b 14.15 uur H5b 15.45 uur V6b 
13.30 uur T4c 14.30 uur H5c 16.00 uur V6c 

  14.45 uur H5d   
  15.00 uur H5e   

 
 
 
Inleverschema NIET-EXAMENLEERLINGEN  
 
Dinsdag 30 juni 2020: 
 

12.30 uur B1A (iPad) 

 

13.45 uur B1F (mix iPad) 

 

15.00 uur T2C 
12.45 uur B1B (mix ipad) 14.00 uur B1G (mix iPad) 15.15 uur H2A (iPad) 
13.00 uur B1C (iPad) 14.15 uur pauze 15.30 uur H2B (mix iPad) 
13.15 uur B1D (iPad) 14.30 uur T2A (iPad) 15.45 uur H2C 
13.30 uur B1E 14.45 uur T2B (iPad)   

 
Woensdag 1 juli 2020: 
 

08.30 uur A2A (mix iPad) 

 

9.45 uur T3C 

 

11.00 uur A3A (iPad) 
08.45 uur A2B (mix iPad) 10.00 uur H3A (iPad) 11.15 uur A3B 
09.00 uur C2A/G (mix iPad) 10.15 uur H3B (mix iPad) 11.30 uur G3A (mix iPad) 
09.15 uur T3A (iPad) 10.30 uur H3C   
09.30 uur T3B (mix iPad) 10.45 uur pauze   

 
Donderdag 2 juli 2020: 
  

8.30 uur H4A (mix iPad) 

 

9.30 uur V4A (mix iPad) 

 

10.30 uur V5B 
8.45 uur H4B (mix iPad) 9.45 uur V4B (mix iPad) 10.45 uur V5C 
9.00 uur H4C (mix iPad) 10.00 uur V4C (mix iPad)   
9.15 uur H4D (mix iPad) 10.15 uur V5A   

 
 


