
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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Sint Ursula

infobulletin voorinfobulletin voor

ouders/leerlingenouders/leerlingen

OPEN AVONDEN GAAN NIET DOOR! De voorbereidingen voor de open avonden, gepland in november, waren al bijna afge-
rond en we hadden onze toekomstige leerlingen en ouders reeds uitgenodigd. Helaas hebben we toch moeten besluiten om 
de open avonden op onze school niet door te laten gaan. LEES VERDER ...

NOS STORIES OP BEZOEK (locatie Heythuysen). Op 26 oktober is de NOS bij ons op school in Heythuysen geweest om een 
kijkje te nemen in de gymlessen. We zijn een van de eerste scholen in heel Nederland die voor het vak lichamelijke opvoeding 
het geven van cijfers volledig loslaten. We beoordelen aan de hand van zelfontwikkelde rubrics. LEES VERDER ...

STAGE LEERJAAR 4 GAAT NIET DOOR (locatie Heythuysen). De stage van onze vierdejaarsleerlingen (met uitzondering 
van LWT) in december gaat helaas niet door. Er zijn helaas niet voldoende stageplekken om alle leerlingen te plaatsen. Door-
dat de stage niet door gaat wordt de toetsweek voor leerjaar 4 verplaatst naar de week van 14 december. LEES VERDER ...

CULTUURDAG (locatie Horn). Op dinsdag 17 november gaan alle leerlingen van 4 havo en 4 vwo (ook de gymnasiumleerlin-
gen) deelnemen aan de jaarlijkse cultuurdag. Deze dag is inmiddels een belangrijk onderdeel van het vak ckv. Het ervarings-
verslag dat de leerlingen, na afloop, hiervan gaan maken is onderdeel van het pta. LEES VERDER ...

GENIUS HOURS: STA! (locatie Horn). In de tweede periode zal er, voor onderbouwleerlingen, door de leerlingbegeleiders 
(mevr. Nijs en dhr. Beurskens) een training sociale vaardigheden worden verzorgd tijdens de Genius Hours (dinsdag les 1 & 2). 
Dit zal plaatsvinden onder de noemer STA! (Sociale Training Assertiviteit). LEES VERDER ...

NIEUWS VANUIT HET CJG. De tip van de maand van het CJG gaat deze keer over voeding. Want bij een gezonde leefstijl 
hoort naast bewegen ook gezonde voeding. Dit bestaat uit gevarieerd eten, 3 x per dag een hoofdmaaltijd, met ongeveer 3 
tussendoortjes. Daarnaast biedt het CJG een webinar ‘scheiden met aandacht voor de kinderen’ aan. LEES VERDER ...

OUDERAVONDEN (locatie Heythuysen). In de week van 23 november zijn de ouderavonden voor leerjaar 1,2 en 3. U krijgt 
een mail met de uitnodiging. Wilt u graag in gesprek met de mentor of een vakdocent, dan kunt u dit aangeven in de link die 
in de uitnodiging staat. Deze ouderavonden vinden online plaats, via GoogleMeet (leerling-account). LEES VERDER ... 

BELANGRIJKE DATA

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

Op onze website vindt u de actueleOp onze website vindt u de actuele

JAARPLANNER. JAARPLANNER. 
Klik hier om deze in te zien.Klik hier om deze in te zien.

GEBRUIK TAFELS EN STOELEN IN DE AULA (locatie Horn). In verband met de veiligheid en de geldende maatregelen ten 
aanzien van het coronabeleid is het niet toegestaan om stoelen die bij tafels staan weg te halen om bij een andere tafel te 
gaan zitten. Ook verzoeken we jullie om na de pauze de stoelen weer netjes aan te schuiven bij de betreffende tafels.

SCHOOLTERREIN VERLATEN TIJDENS DE SCHOOLDAG / HALEN EN BEZORGEN VAN ETEN (locatie Horn). We willen 
nogmaals onder de aandacht brengen dat het niet is toegestaan het schoolterrein tijdens de lesdag te verlaten (ook niet tijdens 
de pauzes). Verder mag er géén eten van buitenaf worden gehaald of bezorgd op school. LEES VERDER ...

mailto:?subject=
https://www.ursula.nl/jaarplanner/
https://calendar.google.com/calendar/u/0/r?cid=soml.nl_jq0460ha3b7au7nekpvvc23008@group.calendar.google.com
https://calendar.google.com/calendar/u/0/r?cid=soml.nl_6u1r59728upogohuf2tv516fd8@group.calendar.google.com
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TERUG NAAR INHOUD

OPEN AVONDEN GAAN NIET DOOR!

Ieder schooljaar willen we onze school weer op een 
goede manier presenteren aan de leerlingen van groep 
7 en 8 en hun ouders.
De voorbereidingen voor de open avonden, gepland in 
november, waren al bijna afgerond en we hadden onze 
toekomstige leerlingen en ouders reeds uitgenodigd.
Helaas hebben we toch moeten besluiten om de open 
avonden op onze school niet door te laten gaan. Vo-
rige week hebben de onderwijsbonden en de VO-raad 
in een open brief alle scholen opgeroepen de komen-
de tijd geen activiteiten zoals open dagen te organi-
seren. Wij denken er goed aan te doen dit dringende 
advies op te volgen.
Het kennis kunnen maken met scholen voor voortgezet 
onderwijs is een heel belangrijke stap voor leerlingen 

van groep 7 en 8 en hun ouders. Wij vinden het daar-
om zeer jammer dat we de open avonden niet door 
kunnen laten gaan. We zullen de leerlingen en ouders 
van groep 7 en 8 en de basisscholen, via e-mail, op de 
hoogte houden van alle activiteiten die we de komen-
de periode (online) zullen organiseren om iedereen 
een zo goed mogelijk beeld van onze school te geven.
 
We gaan er nu vanuit dat we de leerlingen van groep 
7 en 8 mogen ontvangen tijdens de meeloopdagen op 
13 en 20 januari op de locaties in Heythuysen en Horn. 
Tijdens deze middagen maken de leerlingen van groep 
7 en 8 kennis met onze school en nemen ze al deel 
aan echte lessen.

TERUG NAAR INHOUD

NOS STORIES OP BEZOEK (locatie Heythuysen)
Waarom je (g)een cijfer moet krijgen voor gym? En, waarom gym op je eigen niveau?

Op 26 oktober is de NOS bij ons op school in Heythuy-
sen geweest om een kijkje te nemen in de gymlessen. 
We zijn een van de eerste scholen in heel Nederland 
die voor het vak lichamelijke opvoeding het geven van 
cijfers volledig loslaten. We beoordelen aan de hand 
van rubrics die we zelf ontwikkeld hebben. Een ru-
bric is een schema waarin beoordelingscriteria worden 
beschreven. Aan de hand van dit schema kunnen de 
leerlingen zichzelf en/of elkaar beoordelen. Op deze 
manier beoordelen we niet alleen de motorische vaar-
digheden. We vinden de weg er naartoe namelijk be-
langrijker dan het uiteindelijke kunstje. Zo leren leer-
lingen om gericht naar elkaar te kijken en elkaar tips 
en tops te geven.

Dit is het tweede schooljaar dat we de gymlessen op 
niveau aanbieden voor leerjaar 1 t/m 3. In het begin 
van het schooljaar leggen de leerlingen van leerjaar 1 
en 2 een beweegtest af, waar een score uitkomt. Aan 
de hand van deze score worden de leerlingen inge-
deeld. 

We hebben gemerkt dat met name de leerlingen die 
het motorisch wat moeilijker hebben, zich prettiger 
voelen. Ze voelen zich minder bekeken en zijn niet 
meer de enige leerlingen die niet over de bok komen 
of bijv. bang zijn voor de bal. Dit zorgt voor een veiliger 
beweeg- en leerklimaat. De motorisch sterkere leerlin-
gen kun je meer uitdagen en moeilijkere vaardigheden 
aanbieden, waardoor ook zij meer leren.

Voor alle niveaus is dit positief voor de motivatie om 
te sporten.

Door op deze link te klikken gaat u naar het artikel dat 
de NOS gemaakt heeft. In het artikel vindt u tevens 
een link naar het YouTube-filmpje dat deels op Sint 
Ursula Heythuysen is opgenomen.

https://www.vo-raad.nl/nieuws/open-brief-voor-iedereen-die-in-het-voortgezet-onderwijs-leert-of-werkt
https://nos.nl/l/2354231
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OUDERAVONDEN (locatie Heythuysen)

In de week van 23 november zijn de ouderavonden 
voor leerjaar 1,2 en 3. U krijgt een mail met de uitno-
diging. Wilt u graag in gesprek met de mentor of een 
vakdocent, dan kunt u dit aangeven in de link die in 
de uitnodiging staat. Deze ouderavonden vinden online 
plaats, via GoogleMeet. 

We verwachten dat de leerling bij het gesprek aanwe-
zig is. Het gesprek gaat dan ook via het account van 
de leerling. Nadat u hebt aangegegeven een gesprek 
te willen, krijgt u een bevestigingsmail met de tijd. 
De leerling krijgt een uitnodiging via zijn leerlingen- 
account.

STAGE LEERJAAR 4 GAAT NIET DOOR (locatie Heythuysen)

De stage van onze vierdejaarsleerlingen (met uitzon-
dering van LWT) in december gaat helaas niet door. Er 
zijn helaas niet voldoende stageplekken om alle leer-
lingen te plaatsen. We gaan bekijken of we de stage 
kunnen verplaatsen of dat er een alternatief aange-

boden gaat worden. We hopen jullie zo snel mogelijk 
hierover te kunnen informeren.  
Doordat de stage niet door gaat wordt de toetsweek 
voor leerjaar 4 verplaatst naar de week van 14 decem-
ber.

TERUG NAAR INHOUD

TERUG NAAR INHOUD

CULTUURDAG (locatie Horn)

Beste ouders/verzorgers,
 
Op dinsdag 17 november gaan alle leerlingen van 4 
havo en 4 vwo (ook de gymnasiumleerlingen) deelne-
men aan de jaarlijkse cultuurdag. Deze dag is inmid-
dels een belangrijk onderdeel van het vak ckv.
Het ervaringsverslag dat de leerlingen, na afloop, hier-
van gaan maken is onderdeel van het pta. Leerlingen 
die het vak ckv niet volgen (gymnasiumleerlingen) zul-
len ook deelnemen aan deze dag, aangezien een groot 
deel van de reguliere lessen zal vervallen. Doubleurs 
mogen kiezen of ze deelnemen, zij hebben immers vo-
rig jaar al deelgenomen. Indien zij zich niet inschrijven, 
zullen ze zelf moeten zorgen voor een zinvolle invulling 
van hun tussenuren. Op deze dag zullen lesuur 1, 2, 7 
en 8 doorgaan volgens het reguliere rooster. 
De leerlingen krijgen een workshop in groepen, die 
aan de hand van gekozen foto’s zijn samengesteld. De 
leerlingen krijgen een e-mail met informatie en een 
bestand met afbeeldingen. Ze maken een keuze op 
basis van foto’s die hen het meest aanspreken. In de 
lessen ckv zal hieraan ook aandacht besteed worden.

  

Op maandag 9 november vanaf 18.00 uur en dinsdag 
10 november de hele dag, kunnen de leerlingen hun 
keuze voor de gekozen foto kenbaar maken via een 
google form.
De inhoud van de workshops op deze dag zal gerela-
teerd zijn een filmfragment dat de leerlingen aan het 
begin van de dag te zien krijgen. Iedere workshop die 
deze dag gegeven gaat worden is anders. Deze dag 
komt tot stand in samenwerking met RICK; regionaal 
instituut cultuur- en kunsteducatie uit Weert.
Het belooft een mooie dag te worden die in het teken 
staat van kunst en cultuur.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te heb-
ben,
 
Met vriendelijke groet, namens de vakgroep ckv,
 
Chantal Schols

TERUG NAAR INHOUD
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SCHOOLTERREIN VERLATEN TIJDENS DE SCHOOLDAG / 
HALEN EN BEZORGEN VAN ETEN (locatie Horn) 

We willen nogmaals onder de aandacht brengen dat 
het niet is toegestaan het schoolterrein tijdens de les-
dag te verlaten (ook niet tijdens de pauzes). Dit geldt 
voor alle klassen. Verder mag er géén eten van buiten-
af worden gehaald of bezorgd op school. 

Je kunt gebruik maken van de aanwezige catering of 
natuurlijk je eigen boterhammen van thuis meenemen.

De schoolleiding

GENIUS HOURS: STA! (locatie Horn)
In de tweede periode zal er, voor onderbouwleerlin-
gen, door de leerlingbegeleiders (mevr. Nijs en dhr. 
Beurskens) een training sociale vaardigheden worden 
verzorgd tijdens de Genius Hours (dinsdag les 1 & 2). 
Dit zal plaatsvinden onder de noemer STA! (Sociale 
Training Assertiviteit).
In deze groepstraining leren de deelnemers in een vei-
lige omgeving beter voor zichzelf op te komen. Dit zal 
gebeuren aan de hand van verschillende topics zoals 
het leren lezen van emoties, ‘Nee’ durven zeggen en 
het leren keren van pesten. Op deze manier leert men 
 assertiever te reageren in verschillende (moeilijke) so-
ciale situaties.

NB:
• Inschrijving gebeurt altijd in overleg met de mentor 

en ouders.
• De groep bestaat uit 6 - 14 deelnemers.
• Bij te veel inschrijvingen zal er een keuze worden 

gemaakt middels intakegesprekken.
• Bij te weinig aanmeldingen vervalt de training.
• Voorafgaand aan de training zal er een ‘ouder’ 

meeting plaatsvinden.
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NIEUWS VANUIT HET CJG
Tip van de maand: gezond eten

Bij een gezonde leefstijl hoort naast bewegen ook ge-
zonde voeding. Gezonde voeding bestaat uit gevari-
eerd eten, 3 x per dag een hoofdmaaltijd, met daarbij 
ongeveer 3 tussendoortjes. Als ouder vind je het be-
langrijk dat je tiener goed en voldoende eet, maar op 
welke manier kun je als ouder je kind hierin stimuleren? 

1. Geef zelf het goede voorbeeld en maak gezond 
drinken en eten toegankelijk in huis. Neem water 
als eerste keuze en zet een fruitschaal neer of een 
bakje met snoepgroentes, zoals cherrytomaatjes of 
komkommers.

  
 
Stel samen met je tiener regels op en laat hem hier-
in mee beslissen. Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat 
chips alleen in het weekend mag. Zorg er dan voor dat 
het de rest van de week ook niet in de kast ligt.
2. Ga in gesprek met je tiener en leer hem zelf, verant-

woorde keuzes te maken. Vraag bijvoorbeeld wat 
de voor- en nadelen zijn van snacken op school. 
Luister geïnteresseerd en vul niet te snel zelf in.

Lees hier meer over gezonde voeding bij pubers.

 

 
 
 
 

Scheiden met aandacht voor de kinderen | WEBINAR 
 
Hoe een scheiding ook verloopt, het is nooit makkelijk.  
Het is een proces van rouwen en dit kost energie. Ook voor kinderen is dit  een spannende en 

misschien zelfs stressvolle periode vol veranderingen. Ieder kind gaat hier dan ook op zijn 

eigen manier mee om. Als ouders wil je het beste voor je kinderen, ook bij jullie scheiding.  

 
Waar moet je allemaal aan denken wanneer je gaat scheiden? Hoe vertel je het de kinderen? 

Waar kun je jouw vragen stellen? Wat hebben kinderen nodig wanneer ouders scheiden? 

Wanneer kies je voor een mediator en wanneer voor een advocaat? En moet je een 

ouderschapsplan maken of niet?  
 
Tijdens dit webinar geven we antwoord op al deze vragen, en meer.  

 

Scheiden met aandacht voor de kinderen 12 november 2020 20.00 tot 21.30 uur Aanmelden kan hier, of via de link op onze website.   
 
 
 

 

 
 
Deze lezing is voor iedereen toegankelijk, ongeacht de leeftijd van jullie kinderen. Je kunt 

het webinar volgen vanaf je laptop, tablet of smartphone.  
 
 
 

https://www.cjgml.nl/pagina/puber/gezondheid-en-voeding/voeding/drie-maaltijden/484411
https://cjg_amw.webinargeek.com/echtscheiding
http://www.cjgml.nl

