
In dit informatieblad staan allerlei wetenswaardigheden en wordt de aandacht gevestigd op activiteiten die op SG Sint Ursula plaatsvinden. Het infobulletin verschijnt op vast-
gestelde data om de 3 à 4 schoolweken, of ad hoc indien nodig. Kopij kan aangeleverd worden bij de eindredacteur, dhr. Ruud Hermans (ruudhermans@ursula.nl). De verant-
woordelijkheid voor de inhoud berust bij de schoolleiding.
- Items zonder gekleurde achtergrond zijn van algemene aard en relevant voor beide locaties.
- Items met een lichtoranje achtergrond zijn (met name) relevant voor locatie Heythuysen.
- Items met een lichtblauwe achtergrond zijn (met name) relevant voor locatie Horn.
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belangrijke data

24-08 locatie Heythuysen: lesvrij, uitreiken studiemateriaal lj. 4 

24-08 locatie Horn: lesvrij, uitreiken studiemateriaal alle leerjaren

25-08 locatie Heythuysen: introductie lj. 1+2, uitreiken studiemateriaal boeken lj. 3

25-08 locatie Horn: opstart d.m.v. mentorlessen (lj. 2 t/m 6, les 1+2)

25-08 locatie Horn: introductieprogramma brugklas (tm 28-8)

26-08 locatie Heythuysen: introductiedag lj. 1 t/m 4

03-09 infobulletin ouders/leerlingen, editie 2

08-09 locatie Horn: CKV-dag 1 (T3)

10-09 locatie Heythuysen: ouderavond synthese lj. 2 + ouderavond dyslexie

14-09 locatie Heythuysen: ouderavond lj. 1

15-09 locatie Heythuysen: ouderavond lj. 2 t/m 4 (BB en KB)

16-09 opvoeringen musical Legally Blonde @ Oranjerie Roermond (t/m 19-9)

21-09 locatie Heythuysen: ouderavond lj. 2 t/m 4 (GT)

23-09 lesvrij (ontwikkeldag)

In het overzicht hiernaast staat 
een aantal belangrijke data 
voor de komende periode. 
Voor een compleet en actueel 
overzicht: klik op het icoontje 
hieronder voor de digitale jaar-

planners per locatie.

LEGALLY BLONDE: THE MUSICAL. De vakantie zit er weer op, maar goed nieuws voor iedereen die ook voor de 
komende periode leuke uitjes wil plannen! Binnen een maand staat namelijk onze eigen musical Legally Blonde op 
de planken! Deze zal opgevoerd worden in .... de Oranjerie te Roermond! LEES VERDER ...

VOORDELIGE EDUCATIEVE SOFT- EN HARDWARE VIA SLIM.NL. De meeste software die wij op school gebrui-
ken, is ook vanuit thuis te gebruiken via Digicampuz en Google Suite. Toch kan het handig zijn om bepaalde licenties 
te bestellen voor thuis. Dat kan met een speciale korting voor leerlingen en studenten via Slim.nl. LEES VERDER ...

MEDEDELINGEN BOEKENFONDS. Een nieuw schooljaar kan natuurlijk niet starten zonder boeken en ander studie- 
materiaal! In het begin van de komende week zullen alle leerlingen dus volgens planning hun studiemateriaal op 
gaan halen in Heythuysen en Horn. Een aantal aanvullingen en aandachtspunten: LEES VERDER ...

OPSTART SCHOOLJAAR 2020/2021. Komende week gaat een nieuw schooljaar van start. We kijken er ieder 
jaar naar uit om onze leerlingen te mogen verwelkomen na een welverdiende zomervakantie, maar nu zeker, na 
de vreemde afsluiting van het afgelopen schooljaar. Maar ook de opstart zal dit jaar anders zijn. LEES VERDER ...

mailto:?subject=
https://www.ursula.nl/jaarplanner/
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OPSTART SCHOOLJAAR 2020/2021

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

Volgende week gaat een nieuw schooljaar van start. We 
kijken er ieder jaar naar uit om onze leerlingen weer te 
mogen verwelkomen na een welverdiende vakantie. In 
juni hadden we allemaal de hoop dat we in Nederland 
een hele vervelende periode achter ons konden laten 
en zonder zorgen over het coronavirus aan het nieuwe 
schooljaar konden beginnen. 

De afgelopen weken hebben we, helaas, weer kunnen 
lezen en horen dat corona nog niet klaar is met ons 
en dat de maatregelen die door de overheid zijn af-
gekondigd blijven gelden en zelfs weer verder worden 
aangescherpt. 

Als school hebben we ons goed op de hoogte gehouden 
van de situatie rondom het onderwijs en de richtlijnen 
die het RIVM verstrekt. De berichtgeving naar ouders/
verzorgers, leerlingen en medewerkers hebben we in 
afwachting van de persconferentie van afgelopen dins-
dag uitgesteld om de informatie zo actueel mogelijk te 
houden. 

Het coronavirus is onderdeel geworden van ons dagelijks 
leven. Het is daarom vanzelfsprekend dat er de komen-
de tijd ook op school extra maatregelen gelden om een 
zo veilig mogelijke omgeving te realiseren voor onze 
leerlingen en onze medewerkers. Alles is er daarbij op 
gericht om de richtlijnen van het RIVM zo goed mogelijk 
te volgen. Welke regels er de komende tijd gelden en 
wat van iedereen verwacht wordt, hebben we in dit 
bulletin (zie kader rechts) opgenomen. We verwachten 
dat iedereen zich te allen tijde aan deze regels houdt.

Tot slot
Hoewel we goed hebben nagedacht over hoe we dit 
schooljaar van start gaan met de lessen en over de 
aandachtspunten die hierbij belangrijk zijn, sluiten we 
niet uit dat we in de praktijk toch nog aanpassingen 
moeten doen (ook de richtlijnen vanuit de overheid en 
het RIVM kunnen wijzigen). We zullen iedereen op de 
hoogte houden van eventuele aanpassingen. Andersom 
horen wij het graag wanneer er vragen of opmerkingen 
zijn. Geef deze door aan de mentor.
 
We wensen eenieder, ondanks de hindernissen, een 
goed, succesvol en mooi schooljaar.

Namens de schoolleiding,

Danny Hermans  Tim van Pruissen
Directeur Sint Ursula  Adjunct-directeur Sint Ursula

Afspraken en veiligheidsregels:
• Medewerkers en leerlingen houden minimaal 1,5 

meter afstand. Ook tussen medewerkers onderling 
is de afstand minimaal 1,5 meter. Hoewel leerlingen 
onderling geen afstand te hoeven te houden, raden 
we aan dat wel te doen als het mogelijk is;

• De bekende hygiënemaatregelen blijven gelden 
(geen handen schudden, regelmatig handen wassen/
desinfecteren en hoesten of niezen in de elleboog);

• Bij (milde) ziekteklachten of zieke huisgenoten en/
of koorts boven 38⁰C blijven we thuis. Wij verzoe-
ken dringend om bij klachten een coronatest te laten 
uitvoeren;

• We werken met gespreide pauzes om het aantal 
leerlingen in pauzes te beperken. Dit is verwerkt in 
de lesroosters van leerlingen en medewerkers;

• Omdat er verschillende lestijden zijn, gaat er geen 
belsignaal meer. Leerlingen en medewerkers moe-
ten er zelf voor zorgen tijdig in het lokaal te zijn;

• In de gangen houden we altijd rechts. Bij de trap-
pen is eenrichtingsverkeer (uitgezonderd de grote 
trap in Horn). Binnen de school staat dit overal aan-
gegeven;

• De leerlingen pauzeren zoveel mogelijk buiten;
• Tijdens de pauze gaan de leerlingen meteen naar de 

overblijfruimte (ook het buitenterrein is een over-
blijfruimte);

• In de lokalen is met tape (op de vloer) aangegeven 
welke afstand de leerlingen tot de leraar moeten 
bewaren;

• Bij binnenkomst in de school/lokaal desinfecteren 
we onze handen;

• Tijdens de lessen lopen we zo weinig mogelijk;
• De deuren en ramen van het lokaal zijn tijdens de les 

geopend om goed te kunnen ventileren;
• De ventilatie op school is gecontroleerd. Alle venti-

latie die de lucht recirculeert, wordt uitgeschakeld;
• Bij terugkomst uit een oranje gebied blijft iedereen 

10 dagen in quarantaine;
• Leerlingen en medewerkers mogen mondkapjes dra-

gen;
• Alle leerlingen dienen de aanwijzingen van de me-

dewerkers altijd op te volgen;
• De contacten met ouders verlopen in principe via 

telefoon, mail of Google Meet. Op korte termijn ont-
vangt u informatie over de organisatie van de ouder-
avonden aan het begin van het schooljaar.

Opmerkingen
• Voor de praktijk- en beroepsgerichte vakken kunnen 

aanvullende regels worden opgesteld. De docent zal 
deze bij het begin van de lessen met de leerlingen 
bespreken.
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LEGALLY BLONDE: THE MUSICAL!
Beste leerlingen en ouders/verzorgers,

De vakantie zit er weer op, maar goed nieuws voor 
iedereen die ook voor de komende periode leuke 
uitjes wil plannen! Binnen een maand staat na-
melijk onze eigen musical Legally Blonde op de 
planken!

Groot nieuws!
Helaas (maar wel heel begrijpelijk) kon begin april 
de musical niet doorgaan i.v.m. de maatregelen 
rondom het coronavirus. Maar in september hopen 
we dat we jullie toch echt met Elle (ons hoofdper-
sonage) kennis mogen laten maken! Op 16, 17, 18 
en 19 september kunnen jullie haar en alle andere 
spelers komen bewonderen in…. De Oranjerie te 
Roermond! Ja! Dat lezen jullie goed! Om de 1,5 
meter afstand te bewaken, zijn we op zoek ge-
gaan naar een andere locatie en het podium van 
De Oranjerie is in september maar liefst vier avon-
den ‘van ons’! Een unieke en fantastische ervaring 
voor alle betrokkenen.

Repetitieweekend
Daarnaast staat de leerlingen nog een unieke erva-
ring te wachten. Voor het eerst wordt er namelijk 
een repetitieweekend georganiseerd. Op 5 en 6 
september zijn alle leerlingen en docenten van de 
musical op school te vinden om samen de zang, de 
dans en natuurlijk het spel verder in te studeren.

Kaartjes voor de musical
Nog geen kaartjes gekocht? Dan hopen we dat jullie 
dat alsnog willen doen! Kaartjes zijn verkrijgbaar via: 
https://ursulamusicallegallyblonde.kooptickets.shop/  
Wees er snel bij, want de zaterdagavond is inmid-
dels uitverkocht en de vrijdagavond zal (met nog 
20 resterende tickets) snel volgen! En onthoud: 
iedereen is welkom!

Let op: Mochten jullie de tickets van april nog niet 
hebben omgezet, dan verwijzen we jullie naar de 
mail met de kortingscode die jullie op 8 april heb-
ben ontvangen. Jullie kunnen met de kortingscode 
nieuwe kaartjes via de webshop bestellen voor een 
dag naar keuze (de gekozen dag in april is dus niet 
gegarandeerd voor september). Indien je de kor-
tingscode niet (meer) hebt, stuur dan gerust een 
mail naar mevrouw Verstappen (l.verstappen@ur-
sula.nl). Mochten jullie de kaartjes al hebben om-
geboekt, dan hoeven jullie niets te doen. Deze blij-
ven (ondanks de locatiewijziging) gewoon geldig.

Uiteraard houden we alle ontwikkelingen en even-
tueel aangescherpte maatregelen in de gaten en 
zullen we hier altijd zorgvuldig op inspelen.

We zien jullie graag bij onze voorstellingen in sep-
tember!

Mevrouw Verstappen
Mevrouw Willekens
Mevrouw Thönnissen

https://ursulamusicallegallyblonde.kooptickets.shop/
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MEDEDELINGEN BOEKENFONDS
Een nieuw schooljaar kan natuurlijk niet starten zonder 
boeken en ander studiemateriaal! In het begin van de 
komende week zullen alle leerlingen dus volgens plan-
ning hun studiemateriaal op gaan halen in Heythuysen 
en Horn. Een aantal aanvullingen en aandachtspunten:

Mededeling boekenfonds locatie Horn
Het boekenfonds is elke dinsdag en vrijdag bij aanvang 
van de ochtendpauze (10.45u-10.55u) geopend. Het 
boekenfonds treft u achteraan in de grote garderobe 
aan.

Mededeling boekenfonds locatie Heythuysen
Komende week zullen alle leerlingen hun boekenpakket 
op komen halen. Het kan zijn dat er een of meerdere 
boeken ontbreken. Heel vervelend, maar we proberen 
dit zo snel mogelijk op te lossen. Het kan ook zijn dat er 
een boek te veel of dubbel in zit. Dan wil ik vragen om 
dit z.s.m. bij mij (mevrouw Sniedt) terug in te leveren.

Om op het einde van het schooljaar ervoor te zorgen 
dat er geen onnodige boetes uitgedeeld hoeven te wor-
den, wil ik alle ouders vragen om samen met uw kind/
pupil de boeken te controleren op zware schade. Met 
name waterschade komt helaas veelvuldig voor. Als dit 
bij ons bekend is, staat er reeds een aantekening in het 
boek. Vindt u waterschade, maar geen aantekening, 
stuur dan uw pupil/kind naar mij, zodat ik hier iets 
aan kan doen. Zorg dat leerlingen dit binnen 3 weken 
aan mij doorgeven. Elke maandag is er een inloop-uur 
tijdens les 5 (op de docentenwerkplek) voor leerlingen 

waarin ik op- of aanmerkingen over boeken kan af-
handelen.
Voorin elk tekstboek zit een stempel. Graag naam 
en schooljaar hier invullen.

Als laatste wil ik nog wat tips meegeven, waar-
door de boeken het beste beschermd blijven:
* Geen drinken in de schooltas bij de boeken
* Als de schooltas niet waterdicht is, bescherm 
deze dan tegen regen
* Gebruik geen rekbare kaften. Deze bescher-
men minder goed dan kaftpapier
* De hoekjes en ruggen van de boeken heb-

ben de meeste bescherming nodig. Deze kun-
nen evt. met tape verstevigd worden (over de 

kaft en niet op het boek zelf)
* Plak geen kaftpapier vast aan de binnenkant van 

het boek

Ik hoop dat ik jullie hiermee voldoende heb ingelicht. 
Mochten er toch nog vragen zijn, dan hoor ik het 

graag.

Mevrouw J. Sniedt (somujs13@soml.nl)

mailto:somujs13%40soml.nl?subject=
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De meeste software die wij op 
school gebruiken (bijvoorbeeld 
Word, Excel, Powerpoint), is ook 
vanuit thuis te gebruiken als je met 
je SOML-account inlogt via www.
digicampuz.nl. Ook de Google-ap-
plicaties waarmee wij werken, zijn 
vanuit je eigen computer / laptop 
/ smartphone kosteloos te gebrui-
ken. Toch kan het soms handig zijn 
om eigen licenties te bestellen. Of 
misschien ben je op zoek naar een 
eigen laptop, of naar accessoires 
om het leren makkelijker te maken. 
In dat geval kan het lonen om op 
www.slim.nl te kijken: leerlingen en 
studenten kunnen via deze website 
educatieve soft- en hardware tegen 
gereduceerd tarief bestellen.  

http://www.digicampuz.nl
http://www.digicampuz.nl
http://www.slim.nl
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