
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

IN MEMORIAM GERRIT EBBEKINK. Op Tweede Paasdag kregen wij helaas te horen dat onze oud-collega Gerrit Ebbekink is 
overleden. Mijnheer Ebbekink was jarenlang hét gezicht van de mediatheek (locatie Horn), enkele jaren geleden omgedoopt 
tot de StudyZone. LEES VERDER ...

AFSLUITEN PTA L.O. LJ. 4 (locatie Heythuysen). Om het PTA van lichamelijke opvoeding volledig te dekken moe(s)ten 
er nog twee onderdelen afgerond worden. In eerste instantie hebben wij ervoor gekozen om de betreffende onderdelen met 
een schriftelijke toets af te ronden, maar onlangs kregen we ‘groen licht’ om dit alsnog fysiek af te ronden. LEES VERDER ...

PROCEDURE INHALEN TOETSEN/PROEFWERKEN OF SCHOOLEXAMENS (locatie Horn). Sinds afgelopen week worden 
er in alle klassen op school weer toetsen afgenomen en om uiteenlopende redenen bestaat de kans dat een leerling een toets 
mist. Het is wel de bedoeling dat deze toets wordt ingehaald. LEES VERDER ...

JETZT GEHT’S LOS (locatie Horn). Eindelijk kunnen we van start. Het project Duits op basisscholen gaat nu echt beginnen. 
Sint Ursula en De Mussenberg starten in week 13 met een pilot, waarbij tien lessen Duits verzorgd gaan worden aan groep 
7/8. Ook in groep 5/6 zal met dezelfde lessen geëxperimenteerd gaan worden. LEES VERDER ...

NIEUWS VAN HET CJG. De CJG tip van de maand gaat deze keer over sport en beweging. Een goede manier om te ontspan-
nen en ook nog eens heel gezond, zeker in deze tijd! Daarnaast staat ook het aanbod van (gratis) workshops en seminars die 
vanuit het CJG worden georganiseerd in dit bulletin. LEES VERDER ...

GEBRUIK MONDKAPJES. Gelukkig zien we dat veel leerlingen op onze school mondkapjes dragen. Het zou fijn zijn als het 
alle leerlingen lukt om het mondkapje mee naar school te nemen. Leerlingen kunnen ook een aantal reservemondkapjes in 
hun schooltas doen. 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.

GOOD PRACTICE BIJ MUZIEK EN LATIJN (locatie Horn). We vinden het leuk om te delen waar onze leerlingen en docen-
ten mee bezig zijn. In deze tijd van veel thuisonderwijs vergt het vaak enige creativiteit om onderdelen te behandelen die in 
de klas zo vanzelfsprekend zijn. Maar dit levert gelukkig hele leuke dingen op! LEES VERDER ...

EXAMENVOORLICHTING (locatie Horn). Op 18 maart jl. hebben alle examenleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) een be-
richt ontvangen met een YouTube-link naar een ingesproken presentatie over het Centraal Examen. Eventuele vragen konden 
gesteld worden middels een toen bijgevoegd Google Form. Het aantal vragen was echter beperkt. LEES VERDER ...

EXTRA LESSEN BINNEN PROFIELEN VOOR LJ. 1 EN 2 (locatie Heythuysen). In ons LOB-traject in de onderbouw neemt 
de keuze voor het profiel een belangrijke plaats in. Om leerlingen een goed idee te geven van wat ze van een profiel kunnen 
verwachten, worden er extra oriëntatiedagen in de profielen georganiseerd. 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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GEBRUIK MONDKAPJES

Gelukkig zien we dat veel leerlingen op onze school 
mondkapjes dragen. Het zou fijn zijn als het alle leer-
lingen lukt om het mondkapje mee naar school te ne-
men. Leerlingen kunnen ook een aantal reservemond-
kapjes in hun schooltas doen. Mochten leerlingen toch 
regelmatig een mondkapje vergeten, dan zullen we het 
gesprek met de leerling aangaan en hierover indien 
nodig contact met ouders opnemen. 

IN MEMORIAM
__________________________

GERRIT EBBEKINK

EXTRA LESSEN BINNEN PROFIELEN VOOR LJ. 1 EN 2 (locatie Heythuysen)

Leerjaar 1: maandag 12 april geen online onderwijs, 
maar SO-lessen op school
Leerlingen van leerjaar 1 hebben net een keuze ge-
maakt voor de 2 profielen volgend schooljaar. Om 
leerlingen meer informatie te geven hebben we een 
extra oriëntatiedag georganiseerd. Leerlingen krijgen 
in het lokaal op school de mogelijkheid fysiek te zien /
voelen wat het profiel in houdt.
Deze dag, maandag 12 april is verplicht voor alle leer-
lingen, de online lessen vervallen voor deze dag. Het 
juiste lesrooster is voor alle leerlingen zichtbaar in Zer-
melo.

Leerjaar 2: in week 16 een extra oriëntatiedag 
Ook voor leerjaar 2 wordt er een extra oriëntatiedag 
georganiseerd. Deze datum is nog niet bekend, maar 
zal in de week van 19 april plaatsvinden. Leerlingen 
hebben via de mail een formulier gekregen waarin ze 
2 keuzes kunnen maken. Ze krijgen deze dag de mo-
gelijkheid om fysiek te zien / voelen wat het profiel in 
leerjaar 3 inhoud.

Indien leerlingen naar aanleiding van deze dag hun 
keuze willen aanpassen, dan kunnen ze dit aan hun 
mentor doorgeven.

TERUG NAAR INHOUD

Op Tweede Paasdag kregen wij helaas te horen dat 
onze oud-collega Gerrit Ebbekink is overleden. 
Mijnheer Ebbekink was jarenlang hét gezicht van de 
mediatheek (locatie Horn, enkele jaren geleden om-
gedoopt tot de StudyZone. Hele generaties leerlingen 
van Sint Ursula konden bij hem terecht om boeken te 
lenen, kopieën te maken of een computer te reserve-
ren. Vorig jaar nog werd hij door de examenleerlingen 
verkozen tot de leukste onderwijsondersteuner.

Afgelopen juli namen we op school afscheid van hem. 
Hoewel van een echt afscheid geen sprake was, hij 
bleef in de conciërgewoning naast de school wonen. 
Hij genoot erg van zijn pensioen. Het is erg verdrietig 
dat dit maar zo kort heeft mogen duren.

Namens alle leerlingen en medewerkers van Sint Ursu-
la wensen wij zijn familie heel veel sterkte.
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AFSLUITEN PTA LICHAMELIJKE OPVOEDING LJ. 4 (locatie Heythuysen)

Om het PTA van lichamelijke opvoeding volledig te 
dekken moe(s)ten er nog twee onderdelen afgerond 
worden. In eerste instantie hebben wij, omdat er op 
dat moment helaas geen andere mogelijkheid was, 
ervoor gekozen om de betreffende onderdelen met 
een schriftelijke toets af te ronden. Uiteraard had dat 
voor ons als lo-docenten zeker niet de voorkeur. Het 
liefst gaan wij, zeker in deze bijzondere periode, lekker 
sporten met de leerlingen. Wij zijn dan ook blij dat we 
‘groen licht’ hebben gekregen om het laatste onder-
deel fysiek af te ronden. Dit betekent dat de leerlingen 
van leerjaar 4 de keuze hebben gekregen om het on-
derdeel softbal fysiek, dan wel schriftelijk af te ronden. 
Bijna alle leerlingen hebben voor de sportieve variant 
gekozen! Voor deze leerlingen wordt in week 15 en 
16 een gymles ingepland, waarin het laatste onder-
deel voor lichamelijk opvoeding afgerond wordt. Voor 
de leerlingen die gekozen hebben voor de schriftelijke 
toets, wordt in week 15 of 16 een toetsmoment inge-
pland (zie Zermelo).

Daarnaast zijn er een aantal leerlingen die de schrif-
telijke toets van volleybal helaas niet gehaald hebben. 
De herkansing vindt plaats op donderdag of vrijdag in 
de toetsweek (zie toetsrooster in Zermelo).
 
Ook zijn er nog enkele leerlingen die de onderdelen 
sprint en/of verspringen niet afgerond hebben. Deze 
onderdelen kunnen we ook fysiek afronden. De betref-
fende leerlingen krijgen in week 16 of 17 een extra les 
lichamelijke opvoeding ingepland. Deze lessen vinden 
plaats op de atletiekbaan in Heythuysen.
 
____________________________________________

VOOR AL DEZE LESSEN GELDT DAT DE KLEEDLO-
KALEN OP SCHOOL NIET BESCHIKBAAR ZIJN. DE 
LEERLINGEN MOETEN DUS IN HUN SPORTKLEDING 
NAAR SCHOOL KOMEN. HET URSULA-SHIRT IS 
DEZE LESSEN NIET VERPLICHT.

TERUG NAAR INHOUD

PROCEDURE INHALEN TOETSEN/PROEFWERKEN OF SCHOOLEXAMENS (locatie Horn)

1. Inschrijven gemiste toetsen/proefwerken
Sinds afgelopen week worden er in alle klassen op 
school weer toetsen afgenomen en om uiteenlo-
pende redenen bestaat de kans dat een leerling een 
toets mist. Het is wel de bedoeling dat deze toets 
wordt ingehaald en de eerste gelegenheid is hier-
voor op vrijdag 23 april (klas 3 en hoger) en maan-
dag 26 april (klas 1 en 2). Mocht je een toets missen 
dan is het belangrijk dat je je zo snel mogelijk, via 
de onderstaande route, inschrijft voor een inhaalmo-
ment. Ook na de meivakantie zullen er nog inhaal-
momenten worden ingepland en die zullen zijn te-
rug te vinden in het onderstaande inschrijfformulier.  

De procedure is als volgt:
• Je neemt na het missen van een toets zo snel mo-

gelijk contact op met je vakdocent om een inhaal-
afspraak te maken.

• Daarna schrijf je je in via de link “inschrijven in-
haaltoetsen”, te vinden in Magister, onder bronnen 
/ gedeelde documenten / Ho inschrijvingen.

• Zowel je vakdocent als jij krijgt hiervan een beves-
tiging via de mail.

• Indien je twee toetsen gaat inhalen, zul je je twee 
keer moeten inschrijven.
● 

2. Gemiste schoolexamens
Zit je in de bovenbouw (T3/4, H4, V4/5) dan is het 
mogelijk dat de toets die je hebt gemist een schoolex-
amen is. Voorlopig zullen de teamleiders inventariseren 
welke leerlingen een schoolexamen hebben gemist. Zij 
zullen in dat geval ook aangeven wanneer leerlingen 
dit moeten inhalen.

TERUG NAAR INHOUD
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JETZT GEHT’S LOS (locatie Horn)

Eindelijk kunnen we van start. Het project Duits op 
basisscholen gaat nu echt beginnen. Sint Ursula en De 
Mussenberg starten in week 13 met een pilot, waar-
bij Janneke Bos tien lessen Duits zal verzorgen aan 
haar groep 7/8. Door de strenge corona-maatregelen 
kunnen helaas niet alle leerlingen van de bovenbouw 
hieraan deelnemen. Ook Suzanne Indenkleef is bij het 
project betrokken en zal daarom in haar groep 5/6 met 
dezelfde lessen gaan experimenteren.

Initiatiefnemer Jules van Hensberg, docent Duits op 
Sint Ursula Horn, heeft er zin in. ‘Een jaar geleden 
hebben we subsidie gekregen van de provincie Limburg 
om Duits in Midden-Limburg op de kaart te zetten, te 
beginnen bij de basisscholen hier in de buurt. Deze 
regio is nauw verbonden met Duitsland en ik denk dat 
leerlingen niet vroeg genoeg met Duits in aanraking 
kunnen komen. Want hoe jonger de leerlingen zijn, 
hoe sneller ze een vreemde taal leren. Ik ben blij dat 
De Mussenberg hierin een voortrekkersrol neemt.’ 

Door intensieve samenwerking met Nuffic, een organi-
satie die internationalisering stimuleert, is er een enor-
me databank met lesbrieven op niveau beschikbaar 
gekomen. Er zijn modules voor groep 4 tot en met de 
brugklas. ‘De nadruk van de lessen op de basisschool 
ligt op spreekvaardigheid. Grammatica doen we wel 

in de Genius Hours in de brugklas. Het gaat erom dat 
leerlingen plezier beleven aan de taal. Veel combina-
ties kun je ook zonder rijtjes leren onthouden,’ aldus 
Van Hensberg.

De rol van de sectie Duits is faciliterend. ‘We helpen 
hen met het voorbereiden van de lessen, maar uitein-
delijk zullen de leerkrachten het zelf moeten doen.’ 
Ook een uitwisseling met een basisschool aan de an-
dere kant van de grens staat op het programma, maar 
door omstandigheden is dat momenteel nog een las-
tige. Bos en Indenkleef zijn van plan om volgend jaar 
een scholing te volgen om hun Duits nog verder op te 
krikken. ‘Ik heb eindexamen Duits gedaan, maar dat is 
alweer een tijdje geleden’, lacht Bos. 

Andere basisscholen hebben inmiddels ook interesse 
getoond voor het project. Het doel is dat leerlingen 
straks gemotiveerd en met een voorsprong op Sint 
Ursula met Duits beginnen. ‘Want die voorkennis is 
de laatste jaren toch wel wat weggezakt. Uiteindelijk 
hopen we natuurlijk dat nog meer leerlingen Duits zul-
len kiezen en het vak misschien wel op een hoger ni-
veau afsluiten dan voorgeschreven. Het zou mooi zijn 
als vervolgopleidingen straks weten dat leerlingen uit 
Horn en omstreken goed Duits spreken,’ besluit Van 
Hensberg.

TERUG NAAR INHOUD
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GOOD PRACTICE BIJ MUZIEK EN LATIJN (locatie Horn)

We vinden het leuk om te delen waar onze leerlingen 
en docenten mee bezig zijn. In deze tijd van veel thuis-
onderwijs vergt het vaak enige creativiteit om onder-
delen te behandelen die in de klas zo vanzelfsprekend 
zijn. Maar dit levert gelukkig hele leuke dingen op!

Muziek
De 3e klassen van mevrouw Van den Hombergh zijn 
afgelopen lessen bezig geweest met het maken van 
een eigen compositie. Aangezien de meeste leerlin-
gen thuis geen instrumenten hebben, hebben ze de 
opdracht gekregen een compositie te maken met al-
ledaagse voorwerpen. Het liefst in één thema en met 
als doel ‘Maak de kijker enthousiast met jouw compo-
sitie!’. Onderstaande link is een compilatie van de ge-
maakte composities van Jorn en Eva, Sarah en Floor, 
Amy en Fleur, allen uit klas A3b.

Latijn
Klas G2a kreeg van meneer De Jong bij Latijn de op-
dracht om een liedje te maken om daarmee de gram-
matica makkelijker te kunnen leren.  Santi, Lieve en 
Kiki kozen voor de vormen van “esse” en “posse” (zijn 
en kunnen).

Bekijk de creatieve verwerkingsopdrachten 
door op de screenshots hiernaast te klikken!
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EXAMENVOORLICHTING (locatie Horn)

Op donderdag 18 maart jl. hebben alle examenleer-
lingen en hun ouder(s)/verzorger(s) een bericht ont-
vangen met een YouTube-link naar een ingesproken 
presentatie over het Centraal Examen. Eventuele vra-
gen konden gesteld worden middels een toen bijge-
voegd Google Form, waarna wij u de lijst vragen met 

antwoorden zouden toesturen. Het aantal vragen was 
echter zo beperkt en specifiek dat wij deze persoon-
lijk hebben beantwoord. Vanzelfsprekend kunt u of 
de leerling zijn/haar vraag nog altijd stellen. Benader 
daarvoor in eerste instantie de mentor.

TERUG NAAR INHOUD

https://www.youtube.com/watch?v=JZGfg_eDBLA
https://www.youtube.com/watch?v=QmK_qt2jLqQ
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NIEUWS VANUIT HET CJG
CJG tip van de maand: sport en beweging

Het is heel verleidelijk om als puber weg te kruipen 
onder een deken en te Netflixen of de hele avond te 
gamen met vrienden online. Sporten is dan het laatste 
waar men nog aan denkt. Toch is het belangrijk voor 
ouders om dit te stimuleren, omdat beweging op veel 
vlakken een positief effect heeft. Niet alleen lichame-
lijk, maar ook op sociaal en mentaal vlak. Hoe kun je 
ze motiveren om meer te bewegen?
 

1.  Als ouder is het belangrijk om zelf het goe-
de voorbeeld te geven. Als kinderen zien 
dat ouders veel bewegen, dan zullen zij dit 
voorbeeld volgen. Betrek ze bij de momen-
ten waarop jij beweegt, bijvoorbeeld fiet-
send naar de winkel of wandelen (met de 
hond). Zo heb je ook momenten waarop je 
een-op-eentijd hebt met jouw zoon/doch-
ter. 

2.  Het kan zijn dat kinderen uitspreken dat ze 
interesse hebben in een bepaalde sport of 
aangeven dat ze met een bepaalde reden 
op zoek zijn naar een sport, bijvoorbeeld 
omdat ze graag vrienden willen maken. On-
derzoek samen waarom deze sport hun zo 
leuk lijkt of welke sport aansluit bij hun re-
den. Als er een sport gekozen is, kijk of het 
mogelijk is om een training mee te doen. Is 
de contributie te hoog of zijn er andere re-
denen waarom het niet lukt om te betalen, 
kijk dan eens bij het Jeugdsportfonds. Voor 
meer informatie of een aanvraag, neem 
contact met ons op.

3.  Als zij bewegen/sporten, complimenteer 
hen hier ook voor. De inzet is net zo be-
langrijk, misschien nog wel belangrijker, 
dan het winnen. Erken het feit dat hij/zij 
wellicht teleurgesteld is in de uitkomst en 
geef aan dat je het goed vindt dat hij/zij 
zich zo heeft ingezet. Kijk naar de groei die 
hij/zij heeft gemaakt en benoem dit.

 

Klik hier voor meer informatie over dit thema.

Activiteiten CJG-ML in april 2021 

Webinar: alleenstaand ouderschap 
Alleenstaand ouderschap, dit kan zijn door doordat een 
relatie eindigt, maar ook door een andere oorzaak kun 
er als ouder alleen voor staan, of wellicht ben je altijd al 
alleenstaand ouder geweest. Dat kan heel pittig zijn. Alle 
taken komen nu op jou neer, maar hoe ga je daar mee 
om? Hoe combineer je het alleenstaand ouderschap met 
werk? En kun je nog een sociaal leven opbouwen en on-
derhouden? Hoe kun je die balans (terug)vinden? Welke 
verwachtingen had jij van het ouderschap? Hoe zijn die 
verwachtingen veranderd? En wat verwachten kinderen 
eigenlijk van hun ouders? Tijdens het webinar bespreken 
we de rol van alleenstaande ouders en alle uitdagingen 
die daarbij horen. Je bent immers zeker niet de enige! 
Maar we kijken ook naar de toekomst: hoe zou je willen 
dat jouw leven er over 10 jaar uitziet? En hoe kun je dat 
bereiken? Tijdens het webinar geven we antwoord op al 
jouw vragen, en meer! Je kunt je vragen anoniem stellen 
via onze privé chat. Donderdag 8 april 20.00 – 21.30 
uur via Webinargeek. 

Workshop Tieners laten meewerken (12+) 
Veel ouders hebben te maken met periodes waarin hun 
tieners tegendraads zijn. Het kan een hele uitdaging zijn 
om te weten wanneer je de toenemende onafhankelijk-
heid van je tiener moet respecteren en wanneer je er op 
staat dat hij/zij doet wat je vraagt. Maar hoe doe je dat 
nou op een positieve manier? Zodat het geen straf is 
maar jij als ouder en je tiener het beide prettig vinden? 
Dat leer je in deze workshop! Donderdag 15 april 19.30 
– 21.30 uur CJG Roerdalen, past. Ceijssenstraat 5 in Sint 
Odiliënberg. (digitaal via Zoom). 

Lezing zelfvertrouwen bij kinderen stimuleren 
Als kinderen een goed slaappatroon hebben geniet het 
hele gezin hiervan. In deze workshop worden tips gege-
ven om je kind makkelijker naar bed te laten gaan, in bed 
te laten blijven, door te laten slapen en ’s ochtends niet 
te vroeg uit bed te laten komen. Je krijgt ook informatie 
over de oorzaken van slaapproblemen. Met deze tips en 
informatie maak je een persoonlijk plan om de proble-
men rond het naar bed gaan en/of slapen aan te pakken. 
Vrijdag 29 april 19.30 – 21.30 uur CJG Weert, Vogels-
bleek 10 in Weert (digitaal via Zoom). Gratis deelname. 

Aanmelden via info@cjgml.nl of www.cjgml.nl 
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https://jeugdfondssportencultuur.nl/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/
https://www.cjgml.nl/pagina/puber/sport-en-beweging/870414
https://www.cjgml.nl/pagina/puber/sport-en-beweging/870414

