
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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GESLAAGDEN: GEFELICITEERD! We hebben onze geslaagden eerder al telefonisch en via het infobulletin gefelici-
teerd. Maar er ontbrak nog wat om dit officieel te maken: het felbegeerde diploma! Hoog tijd dus om dat op te komen 
halen. Gelukkig hebben we de diploma’s in stijl uit kunnen delen. LEES VERDER ... 

ALVAST EEN FIJNE VAKANTIE GEWENST! Aangezien dit het laatste infobulletin van dit schooljaar is, willen we 
iedereen vanaf deze plaats een hele fijne zomervakantie toewensen. Graag zien we jullie (gezond en wel) weer terug 
in augustus, voor de aftrap van een schooljaar dat hopelijk iets rustiger gaat verlopen. LEES VERDER ... 

NIEUWS VANUIT HET CJG. De CJG Tip van de maand gaat deze keer over ontspannen. Daarnaast worden de mo-
gelijkheden om afspraken te plannen bij het CJG verruimd: zo zijn er vanaf 1 juli weer inloopspreekuren mogelijk. 
Daarvoor dient wel eerst telefonisch een afspraak gemaakt te worden. LEES VERDER ... 

BELANGRIJKE DATA

UITREIKING RAPPORTEN. De laatste weken van dit schooljaar hebben jullie nog hard gewerkt. Maar de zomervakantie 
is bijna in zicht! Nog één dingetje te doen: het ophalen van je rapport. Zo kunnen we elkaar toch nog even zien en 
kunnen we elkaar ook in het echt een fijne zomervakantie wensen. LEES VERDER ... 

6 juli
7 juli inleveren boeken (locatie Heythuysen)

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

24 augustus lesvrij voor leerlingen: opstart schooljaar 2020-2021 en uitdelen studie-
materiaal (locatie Horn en examenleerlingen locatie Heythuysen)

https://www.ursula.nl/jaarplanner/
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GESLAAGDEN: GEFELICITEERD!
We hebben onze geslaagden eerder al telefonisch en 
via het infobulletin gefeliciteerd. Maar er ontbrak nog 
wat om dit officieel te maken: het felbegeerde diplo-
ma! Hoog tijd dus om dat op te komen halen.

Gelukkig hebben we de diploma’s in stijl uit kunnen 
delen. We hebben een aantal rare maanden achter de 
rug, en de huidige situatie is nog steeds heel anders 
dan we gewend zijn, maar we hebben dit jaar wel af 
kunnen sluiten met een mooi feestje. Wij wilden graag 
op een mooie manier afscheid nemen van onze ge-
slaagden. Hopelijk zijn we daarin geslaagd. Op het mo-
ment van schrijven hebben we de uitreikingen van vwo 
(locatie Horn), vmbo-t (locatie Horn) en vmbo-breed 
(locatie Heythuysen) achter de rug. De uitreiking van 
havo (locatie Horn) is nog in volle gang.

Uiteraard zag de diploma-uitreiking er anders uit dan 
voorgaande jaren. Geen handdruk van de mentor, geen 
knuffel van medeleerlingen, maar statafels en ander-
halve meter afstand. Toch is het een hele feestelij-
ke uitreiking geworden. Mede dankzij het harde werk 
van vele medewerkers en leerlingen werden de beide 
schoolgebouwen omgetoverd tot feestlocatie. En het 
mag gezegd worden: de school zag er prachtig uit.

Muzikale verrassing diploma-uitreiking Heythuysen
De uitreiking in Heythuysen werd afgesloten met een 
fantastisch filmpje, met een dikke knipoog naar de 
vele Google Meets die in de afgelopen periode hebben 
plaatsgevonden. Op de Facebookpagina van Sint Ursu-
la, locatie Heythuysen, is dit filmpje terug te zien. Of 
klik op het onderstaande screenshot.   

Live-stream diploma-uitreiking Horn
Bij de uitreiking in Horn hebben zelfs vele mensen op 
afstand mee kunnen genieten, via een live-stream ver-
zorgd door Delta Limburg. De uitzendingen zijn (nog 
twee weken) terug te kijken via DEZE LINK. 

Beste geslaagden (en natuurlijk ook de trotse ouders/
verzorgers): nogmaals gefeliciteerd, heel veel succes in 
de toekomst en het ga jullie goed!

TERUG NAAR INHOUD

https://www.facebook.com/SintUrsulaHeythuysen/videos/678268162719942
https://www.deltalimburg.nl/ursula
https://www.facebook.com/SintUrsulaHeythuysen/videos/678268162719942
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TERUG NAAR INHOUD

UITREIKING RAPPORTEN
De laatste weken van dit school-
jaar hebben jullie nog hard 
gewerkt. Maar de zomervakantie 
is bijna in zicht! Nog één 
dingetje te doen: het ophalen 
van je rapport. Zo kunnen we 
elkaar toch nog even zien en 

kunnen we elkaar ook in het 
echt een fijne zomervakantie 
wensen. Vanwege de corona-
maatregelen kunnen niet alle 
klassen tegelijk de rapporten 
ophalen. De lokalen zullen 
voor leerlingen en mentoren 

zichtbaar zijn in Zermelo, zodat 
iedereen weet welke ingang 
gebruikt moet worden. 
We vragen de leerlingen de 
richtlijnen te blijven volgen 
en met de fiets naar school te 
komen.

Locatie Heythuysen

Leerjaar 1: 9.30 uur

Leerjaar 2: 10.30 uur

Leerjaar 3: 11.30 uur

Bekijk je rooster in Zermelo 
om te zien in welk lokaal je 
wordt verwacht om je rapport 

op te halen.

Locatie Horn

Leerjaar 1: 9:30 - 10:00

B1a d103

B1b d102

B1c c001

B1d e001

B1e d101

B1f s8

B1g b107

B1h e113

Leerjaar 2: 10:30 - 11:00

T2a b107

T2b c001

T2c b210

H2a e001

H2b b208

H2c s8

A2a d101

A2b d103

C2ag d102

Leerjaar 3: 11:30 - 12:00

T3a d101

T3b b107

T3c c001

H3a b208

H3b e001

H3c s8

A3a d103

A3b b210

G3a d102

Leerjaar 4 en 5: 12:30 - 13:00

H4a d101

H4b s8

H4c c001

H4d d102

V4a b208

V4b a001

V4c b210

V5a e001

V5b b107

V5c d103
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ALVAST EEN FIJNE VAKANTIE GEWENST!

Nog één week en dan zetten we een punt achter dit vreemde schooljaar. Enkele 
leerlingen gaan nog één keer vol aan de bak voor een RV-toets. Voor de rest is 
dit een week van vergaderen (voor docenten), opruimen, boeken inleveren 
en het rapport ophalen. 

Aangezien dit het laatste infobulletin van dit schooljaar is, willen we iedereen 
vanaf deze plaats een hele fijne zomervakantie toewensen. Graag zien we 
jullie (gezond en wel) weer terug in augustus, voor de aftrap van een 
schooljaar dat hopelijk iets rustiger gaat verlopen.

TERUG NAAR INHOUD

NIEUWS VANUIT HET CJG

CJG TIP VAN DE MAAND:
Ontspannen
Ouders en kinderen hebben tegenwoordig een druk 
bestaan. De combinatie van werk, kinderen en op-
voeding vergt veel van ouders en ook op kinderen 
komt veel af via school, internet en televisie. Voor 
zowel ouders als kinderen is het belangrijk op tijd te 
ontspannen. Als ouder moet je tenslotte zelf ook uit-
gerust blijven, om meer te kunnen genieten van het 
opgroeien en de opvoeding van je puber. Een aantal 
tips om om te gaan met spanning en stress:

1. Probeer er met je kind achter te komen waar het 
stress van krijgt en wat juist ontspant. Wat kost 
veel energie en waar krijg je energie van?  Wat 
kun je doen om die stress te voorkomen of ver-
minderen?

2. Als kinderen moeilijk ‘nee’ kunnen zeggen, is het 
belangrijk dat ze dat leren. Oefen dat samen of 
laat je kind een weerbaarheidscursus volgen.

3. Als je gezond leeft, kun je je makkelijker ontspan-
nen. Zorg dat je puber daarom gezond eet, ge-
noeg beweegt en voldoende slaapt.

Lees HIER meer over goed voor jezelf zorgen als ouder.

CONTACT / ONDERSTEUNING CJG
Vanaf 1 juli starten we weer met inloopspreekuren in 
Weert op donderdag van 15.30-16.30 uur en Roermond 
(locatie Donderie) op vrijdag tussen 10.00 en 12.00 
uur. Om de 1,5 meter en overige voorzorgsmaatregelen 
te kunnen waarborgen, werken we alleen op afspraak. 
Deze kan gemaakt worden via ons algemene telefoon-
nummer: 088 4388300.
Vanwege de coronamaatregelen en de zomervakan-
tie in het vooruitzicht, hebben we geen activiteiten 
gepland in juli en augustus. In september zullen we 
weer starten met het geven van webinars. De eerste 
zal plaatsvinden op 10 september met als onderwerp 
“Puberbrein”.

https://www.cjgml.nl/showsite.asp?map_id=877347
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