
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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START 2021. Dit is het eerste bulletin van 2021, een jaar dat voor het onderwijs in Nederland een bijzondere start kent. Net 
als in het voorjaar van 2020 moet een groot deel van de leerlingen thuis blijven en de lessen op afstand volgen. Helaas is het 
nog geheel onduidelijk wanneer deze nieuwe lockdown zal eindigen. LEES VERDER ...

STAGE LEERJAAR 4 (locatie Heythuysen). In infobulletin 6 hebben we al gemeld dat de stage voor lj. 4, oorspronkelijk ge-
pland voorafgaand aan de kerstvakantie, verplaatst zou worden. We hebben geprobeerd om alles te verplaatsen naar de weken 
na de carnavalsvakantie, maar de stage zal vanwege de huidige maatregelen ook niet kunnen plaatsvinden. LEES VERDER ...

TOETSEN INHALEN BOVENBOUW (locatie Horn). Op maandag 4, dinsdag 5 en woensdag 6 januari zijn er toetsen gemaakt 
door t4, h4, h5, v5 en v6. Op donderdag 7 en vrijdag 8 januari maken leerlingen uit deze klassen inhaaltoetsen die zij tijdens 
de toetsweek winter in december hebben gemist. LEES VERDER ...

NIEUWS VAN HET CJG. De tip van de maand gaat deze keer over ‘faalangst’. Daarnaast heeft het CJG ook voor de komende 
tijd een interessant aanbod (gratis) workshops, groepsbijeekomsten en webinars. Lees ook meer over de bereikbaarheid van 
de medewerkers van het CJG in deze lockdownperiode. LEES VERDER ...

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.

belangrijke data

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.

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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START 2021

Dit is het eerste bulletin van 2021, een jaar dat voor 
het onderwijs in Nederland een bijzondere start kent. 
Net als in het voorjaar van 2020 moet een groot deel 
van de leerlingen thuis blijven en de lessen op afstand 
volgen. Helaas is het nog geheel onduidelijk wanneer 
deze nieuwe lockdown zal eindigen. Wij hopen natuur-
lijk dat we alle leerlingen zo snel mogelijk op een ver-
antwoorde wijze weer mogen verwelkomen op school. 

Gisteren heeft u van ons een bericht ontvangen over de 
praktische invulling van de periode tot en met vrijdag 

15 januari (zie bericht Heythuysen en bericht Horn). Zo 
snel mogelijk na de volgende persconferentie laten we 
u weten hoe we op Sint Ursula verder gaan.

Graag wensen wij u namens alle medewerkers alle 
goeds voor 2021. Wij hopen dat het jaar na een moei-
zame start nog veel mooie, ontspannen en zorgeloze 
momenten gaat brengen. 

Danny Hermans
Tim van Pruissen

TERUG NAAR INHOUD

STAGE LEERJAAR 4 (locatie Heythuysen)

In infobulletin 6 hebben we al gemeld dat de stage 
voor leerjaar 4, oorspronkelijk gepland voorafgaand 
aan de kerstvakantie, verplaatst zou worden. We heb-
ben geprobeerd om alles te verplaatsen naar de weken 
na de carnavalsvakantie, maar de stage zal vanwege 
de huidige maatregelen ook niet kunnen plaatsvinden. 

Op dit moment zijn immers veel stagebedrijven ge-
sloten en is het dus onmogelijk om aan stageplekken 
voor alle leerlingen te komen. Daarnaast willen we er 
ook voor zorgen dat de verplaatsingen van leerlingen 
zo beperkt mogelijk blijven en dat kan niet als we de 
stage zouden laten doorgaan.

TOETSEN INHALEN BOVENBOUW (locatie Horn)

Op maandag 4, dinsdag 5 en woensdag 6 januari zijn 
er toetsen gemaakt door t4, h4, h5, v5 en v6. Op 
donderdag 7 en vrijdag 8 januari maken leerlingen uit 
deze klassen inhaaltoetsen die zij tijdens de toetsweek 
winter in december hebben gemist.

Het volgende reguliere inhaalmoment voor se’s is ge-
pland op vrijdag 12 februari waarvoor leerlingen zich via 
Magister op de gebruikelijke manier kunnen inschrij-
ven. Omdat deze datum nog relatief ver weg ligt en er 

een groot aantal toetsen moet worden ingehaald, zul-
len er ook de komende week inhaalmomenten plaats-
vinden. Indien leerlingen (uit t4, h4, h5, v5, v6) deze 
week toetsen missen of eerder dit schooljaar bepaalde 
schoolexamens hebben gemist (dat laatste geldt ook 
voor t3 en v4), halen zij die toetsen zoveel moge-
lijk volgende week in. De precieze uitwerking hiervan 
volgt op het moment dat duidelijk is welke leerlingen 
welke toetsen moeten inhalen. De mentor zal daarover 
in contact treden met de leerlingen.

TERUG NAAR INHOUD

TERUG NAAR INHOUD

https://drive.google.com/file/d/1PWLltxN_poMkbRRkStqv437962l5IWja/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10wdbDLTtGgKsPOhvEwb21Ntogrw0NLBy/view?usp=sharing
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NIEUWS VANUIT HET CJG
CJG TIP VAN DE MAAND: FAALANGST

Iedereen is wel eens bang om onderuit te gaan bij een 
belangrijke taak. Bij faalangst is het zo dat de angst om 
niet te kunnen voldoen aan bepaalde verwachtingen 
van jezelf en/of iemand anders het dagelijks leven in 
de weg staat. De angst is zo groot dat je blokkeert, 
uitstelt of ontzettend hard gaat werken. In de puberteit 
kan deze faalangst ervoor zorgen dat kinderen minder 
presteren dan ze kunnen, bij het leren, sporten of in 
het sociale leven bijvoorbeeld. Wat kun je doen om je 
kind te helpen de faalangst onder controle te krijgen?
 

1.  Neem de faalangst van je kind serieus, laat 
merken dat het normaal is. Door de faal-
angst van je kind te erkennen en accepteren 
voelt je kind zich gezien en gehoord. Daar-
door ontstaat er een veilige, gelijkwaardi-
ge omgeving waarin je kind misschien wel 
iets meer wil vertellen over zijn faalangst en 
wat dit met hem doet. Sta hiervoor open, 
ben begripvol en bied allereerst een luiste-
rend oor.

 
2.  Als je merkt/weet dat je kind ergens moeite 

mee heeft, signaleer en benoem dat dan 
maar versterk het negatieve gevoel niet. 
Heb vertrouwen in je kind en heb positie-
ve verwachtingen over de prestaties van je 
kind (‘Ik weet dat je dit moeilijk vindt maar 
het gaat je lukken!’).

 
3.  Vier successen en geef je kind een oprecht 

compliment als hij iets gedaan heeft wat 
hem veel moeite heeft gekost. Laat merken 
dat je trots bent en dat je vol vertrouwen 
bent dat het hem de volgende keer weer 
gaat lukken.

 
Lees HIER meer over faalangst bij pubers.

WORKSHOPS, GROEPSBIJEENKOMSTEN & WEBINAR

Ook in de maand januari heeft het CJG weer een mooi 
aanbod van (gratis) workshops en groepsbijeenkom-
sten. Via DEZE LINK kun je het complete aanbod in-
zien. Daarnaast staat er op 28 januari een webinar op 
de agenda, m.b.t. wensen en grenzen bij jongeren. 
Deze online bijeenkomst wordt georganiseerd in sa-
menwerking met Vincent van Gogh GGZ verslavings-
zorg en preventie. Klik op DEZE LINK voor meer infor-
matie. 

BEREIKBAARHEID MEDEWERKERS CJG

Ook tijdens deze lockdown zullen wij voor de leerlin-
gen en ouders telefonisch of per e-mail bereikbaar zijn 
op dinsdagen van 12.00u tot 14.00u. Wij zullen bij 
inkomende mails of telefoontjes onderling afstemmen 
wie e.e.a. oppakt.

Kim Verstraelen:
M: kim.verstraelen@cjgml.nl
T: 06 51982405

Lieke Caris:
M: lieke.caris@cjgml.nl
T: 06 89970469

TERUG NAAR INHOUD

https://www.cjgml.nl/pagina/puber/ontwikkeling/sociaal-emotionele-ontwikkeling/faalangst/484268
https://www.cjgml.nl/pagina/puber/ontwikkeling/sociaal-emotionele-ontwikkeling/faalangst/484268
https://drive.google.com/file/d/1NNvE4qZ_iJqN3ySVI_ok07nBbStaFiyw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ebdIflCPO83h1-vrnaZpkEvo5sqRhn3B/view?usp=sharing
mailto:kim.verstraelen%40cjgml.nl?subject=
mailto:lieke.caris%40cjgml.nl?subject=

