
In dit informatieblad staan allerlei wetenswaardigheden en wordt de aandacht gevestigd op activiteiten die op SG Sint Ursula plaatsvinden. Het infobulletin verschijnt op vastge-
stelde data om de 3 à 4 schoolweken (mits er kopij is), of ad hoc indien nodig. Kopij kan aangeleverd worden 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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OPEN AVONDEN 2020 IN HORN EN HEYTHUYSEN. Op donderavond 5 en 19 november zijn weer onze traditionele Open 
Avonden in Heythuysen en op 12 en 26 november in Horn. Tijdens deze avonden heten we de ouders en leerlingen van groep 
7 en 8 van het primair onderwijs welkom op onze school. LEES VERDER ...

MONO: ONGESTOORD ONDERWEG. Iedereen doet het wel een keer: muziek luisteren, geluidsbox aan, mails lezen, een 
berichtje versturen of de laatste apps checken tijdens het fietsen. Dit gedrag komt steeds meer voor en leidt volgens inschatting 
van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid tot enkele tientallen slachtoffers per jaar. LEES VERDER ...

ACTIVITEITEN VRIJDAG 16 OKTOBER (locatie Heythuysen). Op vrijdag 16 oktober zijn er diverse activiteiten voor elk leer-
jaar. Op deze dag zijn er geen lessen. Elke klas heeft zijn eigen programma en de daarbij behorende tijden. Leerlingen krijgen 
via de mentor de instructies over deze dag. Voor het programma van deze dag: LEES VERDER ...

SECTOR TECHNIEK: EEN MANNENWERELDJE? (locatie Heythuysen). In Nederland zijn vrouwen ondervertegenwoordigd 
in de technische sector. Sterker nog: bijna nergens in Europa zijn er zo weinig vrouwen in de technieksector werkzaam als in 
Nederland: slechts 13%. Maar gelukkig komt daar langzaam maar zeker verandering in. LEES VERDER ...

CORONAHERKANSING. Op 30 oktober krijgen leerlingen van de examenklassen (uitgezonderd t4 Horn, doorstromers v4-h5 
en h5-v5) de mogelijkheid om voor maximaal 2 vakken een herkansing te maken. Met die herkansingen kunnen zij, bij een ho-
ger resultaat, hun se-cijfer van het betreffende vak in het voorexamenjaar gedeeltelijk of volledig ophalen. LEES VERDER ... 

ZORG ERVOOR DAT JE ALTIJD JE “OORTJES” BIJ JE HEBT. Omdat docenten soms van thuis uit les moeten geven via Meet 
is het belangrijk dat elke leerling op school oortjes bij zich heeft. Op deze manier kun je de les volgen, zonder dat de speaker 
van jouw device aan hoeft te staan en andere leerlingen stoort. Dus voortaan: oortjes standaard in jouw tas!

MONDKAPJES OP MIDDELBARE SCHOLEN. Aan het eind van de ochtend kwam het bericht (NOS) naar buiten dat ook voor 
middelbare scholen het dringende advies komt om mondkapjes te dragen in gangen, aula en kantine. Zodra duidelijk is welke 
consequenties dit voor onze school heeft, dan zullen wij u / jullie hierover op korte termijn verder informeren.

KISS & RIDE (locatie Horn). Regelmatig zien we auto’s rondjes rijden op de parkeerplaats om leerlingen op te halen. Dit 
komt de verkeersveiligheid en doorstroom niet ten goede. We willen u daarom vragen uw zoon/dochter/pupil af te zetten/op 
te halen bij de Kiss & Ride aan de Bergerweg. LEES VERDER ...

mailto:?subject=
https://nos.nl/artikel/2350540-dringend-advies-voor-mondkapjes-op-middelbare-scholen.html
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ALGEMEEN:

17-10 Herfstvakantie (t/m 25-10)

30-10 Corona-herkansing (voor examenleerlingen, m.u.v. T4 & doorstromers)

03-11 Ontwikkeldag (lesvrij voor leerlingen)

LOCATIE HEYTHUYSEN:

14-10 activiteitendagen (t/m 16-10)

05-11 Open Avond Ursula, locatie Heythuysen

19-11 Open Avond Ursula, locatie Heythuysen

23-11 Oudergesprekken lj. 1 + 2 + 3

25-11 Toetsvrij voor lj. 4 (t/m 27-11)

30-11 Toetsweek lj. 4 (t/m 04-12)

LOCATIE HORN:

05-10 Toets-/verslagvrije periode T4, H5, V6 (t/m 09-10)

12-10 Toetsweek T4, H5, V6. Vanaf 14-10 ook V5. Vanaf 15-10 ook T3, H4, V4, V5 

02-11 Deadline inleveren PWS V6

12-11 Open Avond Ursula, locatie Horn

26-11 Open Avond Ursula, locatie Horn

belangrijke data

OPENINGSTIJDEN BOEKENFONDS:
Locatie Heythuysen: Het boekenfonds is elke dinsdag het 5e lesuur geopend. Inloop is dan mogelijk op de docentenwerkplek.
Locatie Horn: Het boekenfonds is elke dinsdag en vrijdag aansluitend aan het 7e uur (van 14.45 tot 14.55) uur geopend.

NIEUWS VANUIT HET CJG. ‘Staan en Opvallen’ is gekozen tot thema van de Week van de Opvoeding 2020. De gedachte-
gang is dat opvoeden hard werken is, en dat het soms met vallen en opstaan gaat. Het opvoeden brengt zorgen met zich mee, 
kan vermoeiend zijn en kan leiden tot stress. Voor enkele bruikbare tips: LEES VERDER ...

PRINTEN/KOPIËREN DOOR LEERLINGEN IN STUDYZONE (locatie Horn). Leerlingen kunnen in de StudyZone weer 
bestanden printen. Dit gaat vanaf nu uitsluitend via de Chromebook-laptops. Op vertoon van jouw leerlingpasje kun je een 
Chromebook lenen. Je opent vervolgens het bestand dat je af wilt drukken en geeft de printopdracht. LEES VERDER ...

AANPASSING MAILADRESSEN ADMINISTRATIE
Om verwarring te voorkomen hebben we de e-mailadressen voor de administratie in Horn en Heythuysen als volgt aangepast:
administratie Heythuysen: administratieheythuysen@ursula.nl    -    administratie Horn: administratiehorn@ursula.nl

STUDIEVRIJ VOOR TOETSEN (locatie Horn). In de week voor de herfstvakantie staan twee (vmbo-t 3, havo 4 en vwo 4) of 
drie (vwo 5) toetsdagen gepland voor de leerlingen van vmbo-t 3, havo 4, vwo 4 en vwo 5. Om de leerlingen de gelegenheid 
te bieden zich op de proefwerken voor te bereiden, geven we hun lesvrij aan het eind van de dag. LEES VERDER ...

https://www.ursula.nl/jaarplanner/
mailto:administratieheythuysen%40ursula.nl?subject=
mailto:administratiehorn%40ursula.nl?subject=
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OPEN AVONDEN 2020 IN HORN EN HEYTHUYSEN

Op donderavond 5 en 19 november zijn weer onze tra-
ditionele Open Avonden in Heythuysen en op 12 en 26 
november in Horn. Tijdens deze avonden heten we de 
ouders en leerlingen van groep 7 en 8 van het primair 
onderwijs welkom op onze school. 

Ouders wonen in de aula een presentatie bij over onze 
school terwijl de leerlingen o.l.v. onze leerlingen een 
rondleiding krijgen door onze school. In de lokalen zijn 
leerlingen en docenten aanwezig die zich zullen pre-
senteren aan de bezoekers. Op deze manier hopen we 
dat, ondanks de richtlijnen van het RIVM, alle bezoe-
kers toch een compleet beeld krijgen van onze school.

Ook dit schooljaar hebben een aantal docenten leer-
lingen gevraagd om aanwezig te zijn in de lokalen om 
leerlingen van groep 7/8  te ontvangen.

Indien uw zoon/dochter zich hiervoor heeft opgege-
ven, wordt hij/zij verwacht op donderdag 5 /12 /19 /26 
november van 17.45u tot 21.00u in Horn/Heythuysen. 
Alle leerlingen die donderdagavond 5 / 12/ 19/ 26 no-
vember assisteren, hebben op vrijdag 6 / 13/ 20/ 27 
november de eerste 2 lesuren vrijaf.

CORONAHERKANSING

Op 30 oktober krijgen leerlingen van de examenklas-
sen (uitgezonderd t4 Horn, doorstromers v4-h5 en 
h5-v5) de mogelijkheid om voor maximaal twee vak-
ken een herkansing te maken. Met die herkansingen 
kunnen zij, bij een hoger resultaat, hun se-cijfer van 
het betreffende vak in het voorexamenjaar gedeelte-

lijk of volledig ophalen. De leerlingen ontvangen daar 
morgen een mail over met meer informatie en een 
inschrijfformulier. 
Een herkansing is alleen mogelijk voor vakken die af-
sluiten met een Centraal Examen en het vak wiskunde 
d. Inschrijven kan tot 9 oktober.

TERUG NAAR INHOUD

TERUG NAAR INHOUD

MONO: ONGESTOORD ONDERWEG
Iedereen doet het wellicht wel een keer: muziek luis-
teren, geluidsbox aan, mails lezen, een berichtje ver-
sturen of de laatste apps checken tijdens het fietsen. 
Dit gedrag komt steeds meer voor en leidt volgens 
inschatting van de SWOV (Stichting Wetenschappe-
lijk Onderzoek Verkeersveiligheid) tot enkele tientallen 
slachtoffers per jaar.

Carla Brugman, gedeputeerde voor Verkeersveiligheid: 
“Sociale media en deelname aan het verkeer vind ik 
een onverantwoorde en levensgevaarlijke combina-
tie. Als je rijdt, horen ogen op de weg en niet op het 
scherm. Check je al rijdend of fietsend je berichten, 
al is het maar een paar seconden, dan zie je niet wat 
er om je heen gebeurt en heb je grote kans op een 
ongeval. Je brengt niet alleen jezelf maar ook andere 
weggebruikers in gevaar.”
Reden genoeg dus om middels de campagne ‘Mono 
- ongestoord onderweg’ te waarschuwen voor dit 
gevaarlijke gedrag. De campagne heeft tot doel 
mensen bewust te maken van het afleidende ef-
fect van smartphonegebruik tijdens het rijden en 
van de risico’s die dat gedrag veroorzaakt voor de  

 
eigen veiligheid en die van andere verkeersdeelne-
mers. Onderweg zijn is de beste reden om niets te 
doen met sociale media.

Meer weten over de campagne? 
Kijk op www.rovl.nl/mono voor informatie die u samen 
met uw zoon/dochter/pupil kunt bekijken.

http://www.rovl.nl/mono
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ACTIVITEITEN VRIJDAG 16 OKTOBER (locatie Heythuysen)

Op vrijdag 16 oktober zijn er diverse activiteiten voor elk leerjaar. Op deze dag zijn er geen lessen. Elke 
klas heeft zijn eigen programma en de daarbij behorende tijden. Leerlingen krijgen via de mentor de 
instructies over deze dag.

Het programma ziet er op dit moment als volgt uit:

lj. 1 sportdag (Ursulaloop en zwemmen)
lj. 2 Ursulaloop met een nog in te vullen activiteit
lj. 3 Bioscoop Foroxity Roermond
lj. 4 Theater Big Mo met thema Diversiteit

Cluster UFDV: Defensie experience day Vredepeel. Info via vakdocent

TERUG NAAR INHOUD

SECTOR TECHNIEK: EEN MANNENWERELDJE? (locatie Heythuysen)

In Nederland zijn vrouwen ondervertegenwoor-
digd in de technische sector. Sterker nog: bijna 
nergens in Europa zijn er zo weinig vrouwen in 
de technieksector werkzaam als in Nederland: 
slechts 13%. Maar gelukkig komt daar langzaam 
maar zeker verandering in!

Dat zien we ook terug in de sectorkeuze op loca-
tie Heythuysen: steeds meer meiden kiezen in de 
bovenbouw voor de sector techniek (BWI of PIE). 
Op de foto hiernaast zien we Jill: flink aan de slag 
met het slijpen van stenen. 

TERUG NAAR INHOUD
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KISS & RIDE (locatie Horn) 

Regelmatig zien we auto’s rondjes rijden op de 
parkeerplaats om leerlingen op te halen. Dit komt 
de verkeersveiligheid en doorstroom niet ten goe-
de. We willen u daarom vragen uw zoon/dochter/
pupil af te zetten/op te halen bij de Kiss & Ride 
aan de Bergerweg. Deze is op de foto hiernaast 
te zien.

STUDIEVRIJ VOOR TOETSEN (locatie Horn)

In de week voor de herfstvakantie staan twee (vmbo-t 3, havo 4 en vwo 4) of drie (vwo 5) toetsdagen 
gepland voor de leerlingen van vmbo-t 3, havo 4, vwo 4 en vwo 5. Om de leerlingen de gelegenheid te 
bieden zich op de proefwerken voor te bereiden, geven we hun lesvrij aan het eind van de dag vooraf-
gaand aan de toetsdagen. Het gaat dus om de volgende dagen:

• dinsdag 13 oktober: na het 7e uur lesvrij voor 5 vwo
• woensdag 14 oktober: na het 7e uur lesvrij voor 3 vmbo-t, 4 havo en 4 vwo

PRINTEN/KOPIËREN DOOR LEERLINGEN IN STUDYZONE (locatie Horn)

Leerlingen kunnen in de StudyZone weer bestan-
den printen. Dit gaat vanaf nu uitsluitend via de 
Chromebook-laptops. Op vertoon van jouw leer-
lingpasje kun je een Chromebook lenen. Je opent 
vervolgens het bestand dat je af wilt drukken en 
geeft de opdracht om te printen. Daarnaast staat 

er in de StudyZone een kopieerapparaat waarop 
leerlingen kopieën kunnen maken.
Indien je vragen hebt over het printen en kopië-
ren, helpen de medewerkers in de StudyZone je 
graag verder.

TERUG NAAR INHOUD

TERUG NAAR INHOUD
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NIEUWS VANUIT HET CJG
STAAN EN OPVALLEN

‘Staan en Opvallen’ is gekozen tot thema van de Week 
van de Opvoeding 2020. De gedachtegang is dat op-
voeden hard werken is, en dat het soms met vallen en 
opstaan gaat. Het opvoeden brengt zorgen met zich 
mee, kan vermoeiend zijn en kan leiden tot stress. En 
om je een hart onder de riem te steken zijn hier enkele 
tips om niet bij de pakken neer te zitten, sterker nog; 
tijd om te gaan staan en op te vallen. 

Tip 1: Sta op en ga ergens voor staan
De maatschappelijke druk neemt toe en de verwach-
ting van jou als ouder kan voelen als een last op je 
schouders. De kunst is om deze last van je schouder 
af te laten vallen, want opvoeden is leuker en gemak-
kelĳker wanneer je niet gestrest bent. Zit je met een 
dilemma of vraag, sta op en praat hierover met een 
collega, familie of stel hem gerust aan ons. Stel jezelf 
ook de vraag wat jij belangrijk vindt en wat jij nodig 
hebt om staande te blijven. Maak er een prioriteit van 
om tijd voor jezelf te nemen. Wanneer jij lekker in je 
vel zit, kan je ook rustiger en geduldiger klaar staan 
voor je kind als hij of zij jouw nodig heeft. Meer weten 
over onzekerheden als ouder, kijk dan HIER.

Tip 2: Val op!
Als ouder moet je soms een duizendpoot zijn om al-
les geregeld te krijgen en door alle drukte kan je uit 
het zicht raken bij je gezin. Vandaar de tip: Val op! 
Want niet alleen jij bent bezig met allerhande zaken, 
je kinderen ook wanneer ze even lekker aan het teke-
nen, spelen of gamen zijn. Naarmate ze ouder worden, 
worden ze zelfstandiger. En al valt het niet direct op, 
gaan ze langzaam hun eigen weg. Creëer een gezel-
lig en welkom thuis, waar de kinderen weten dat ze 
altijd op jou kunnen rekenen als ouder. Maak er een 
gewoonte van om elkaar dagelijks op vaste momenten 
te zien en even iets gezelligs te doen. Dit geeft je de 
mogelijkheid om even echt in contact te komen met 
je gezin. Geef  het goede voorbeeld, dat het normaal 
is om kletsen over verschillende thema’s. En je valt 
pas echt op als je kind het gevoel heeft dat je naar 
hem of haar luistert. Onthoud hierbij dat wat zij leuk  
 

 

 
of interessant vinden, jij ook interessant vindt. Of je 
het nu leuk vindt of niet. Door te luisteren, en niet te 
oordelen, geef je hen namelijk het gevoel dat ze altijd 
bij je terecht kunnen.

Nog meer opvoedtips? Kijk dan HIER. Echte aandacht 
voor je puber: hoe doe je dat goed? Kijk HIER.

Tip 3: Let op opvallend gedrag.
De realiteit is dat jij niet de enige persoon bent die aan 
de slag gaat met jouw kind. Of ze nu naar de kinderop-
vang gaan, de voetbaltraining of gaan chillen met hun 
vrienden; je kind leert ook van anderen. Dat kan heel 
praktisch zijn en fijn, maar wanneer je kind negatief 
gedrag overneemt en dit thuis tentoonstelt zorgt dat 
weer voor nieuwe uitdagingen. Allereerst willen wij je 
meegeven om hierop voorbereid te zijn. Je kind zal 
voor de eerste keer een scheldwoord thuis gebruiken 
of thuis komen met hippe straattaal met de eventue-
le nieuw aangeschafte bijpassende outfits. Als je hier 
eerder over nagedacht hebt hoe je hierop wil reageren, 
dan sta je niet met je mond vol tanden als het gebeurt. 
Verder helpt het om alert te zijn op gedragsveranderin-
gen. Valt het je op dat je kind stiller, drukker, verdrieti-
ger of erg enthousiast is ten opzichte van zijn karakter, 
dan speelt er vaak wel iets. Dan is het jouw taak om 
weer even op te vallen en een moment te creëren om 
bij te kletsen met je kind. Gewoon wat quality time 
met z’n twee. Onthoud wel, veranderingen horen nu 
eenmaal bij opgroeien, maar ze hoeven niet vervelend 
te zijn. En als je dan toch met z’n twee iets gaat doen, 
geniet er vooral van!

Meer tips over omgaan met het gedrag van je kind? 
Lees er meer over bij peuters, basisschoolkinderen en 
pubers.
 
OVERZICHT WORKSHOPS & ACTIVITEITEN CJG
Ook in de maand oktober heeft het CJG weer vele 
workshops en activiteiten gepland. Deelname is gratis. 
Voor het complete aanbod: KLIK HIER.

https://www.cjgml.nl/pagina/ouderschap/ik-als-ouder/870445
https://www.cjgml.nl/pagina/basis-schoolkind/opvoeden/opvoedtips/483498
https://www.cjgml.nl/pagina/puber/opvoeden/opvoedtips-en-hulp-bij-opvoeden/aandacht-geven/484983
https://www.cjgml.nl/pagina/peuter/gedrag/870299
https://www.cjgml.nl/pagina/basis-schoolkind/gedrag/870325
https://www.cjgml.nl/pagina/puber/gedrag/870363
https://drive.google.com/file/d/15Aam1WQO2DzXjhacUI0hypfwWjrv5lHW/view?usp=sharing
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