
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.

Pagina 1 van 8

editie 15  -  20 mei 2021  -  schooljaar 2020/2021

Sint Ursula

infobulletin voorinfobulletin voor

ouders/leerlingenouders/leerlingen

DATA DIPLOMA-UITREIKING HORN EN HEYTHUYSEN. Door de invoering van een derde tijdvak voor de examenleerlingen 
is de diploma-uitreiking dit jaar pas mogelijk in de allerlaatste week van het schooljaar, namelijk week 29. Daarom is besloten 
de diploma-uitreiking dit jaar op dinsdag 20 juli, woensdag 21 juli en donderdag 22 juli te organiseren. LEES VERDER ...

EEN TEKENBEET DOET MEER DAN JE WEET! Het voorjaar is weer begonnen en dan gaan we graag de natuur in. In Ne-
derland en, als het nog kan dit jaar, misschien nog in het buitenland. Lekker met je blote benen struinen door het hoge gras 
in het park, de bossen, de  duinen en de heide. Precies de plekken waar ook de teken zitten. LEES VERDER ...

ACTIVITEITENDAGEN 2 T/M 4 JUNI (locatie Heythuysen). De activiteitendagen gaan door. Van woensdag 2 juni t/m vrij-
dag 4 juni zijn er voor leerjaar 1 t/m 3 diverse activiteiten. Er zijn deze dagen geen lessen, leerlingen hebben een apart rooster. 
De meeste activiteiten zullen plaatsvinden in of rondom school. LEES VERDER ...

ORIËNTATIE SECTORKEUZE (locatie Heythuysen). In april hebben we een paar activiteiten georganiseerd die volledig in 
het teken stonden van praktijkervaring opdoen. De leerlingen van leerjaar 1 en 2 moeten immers kiezen in welke sector(en) 
ze verder willen en uiteraard willen wij dat ze dat goed geïnformeerd doen. LEES VERDER ...

ABSENTIEMELDINGEN MAGISTER (locatie Heythuysen). Een sluitende aanwezigheidsregistratie is belangrijk en hierdoor 
kunnen we veel misverstanden voorkomen. Helaas merken we dat de absenties van leerlingen niet altijd op de juiste wijze 
worden doorgegeven of afgehandeld. Daarom in dit bulletin een aantal aandachtspunten. LEES VERDER ...

DE MICROSCOOP EENS MET EEN ANDERE BLIK BEKEKEN (locatie Horn). Tijdens de lockdown zijn de leerlingen van leer-
jaar 1 voor het vak biologie thuis aan de slag gegaan met het maken van een microscoop en het benoemen van de onderdelen. 
Voor deze opdracht mochten ze allerlei materialen gebruiken. LEES VERDER ...

NIEUWS VAN HET CJG. Kim Verstraelen, als jeugd- en gezinswerker verboden aan Sint Ursula, heeft een ande-
re baan. Vera Stultiens zal haar taak overnemen, in dit bulletin stelt zij zich voor. Daarnaast is ook de ‘tip van de 
maand’ opgenomen: deze keer staat ‘rouw en verlies’ centraal. LEES VERDER ...

FRESH LABEL STUDIOS: TWEEVOUDIG EUROPEES KAMPIOEN! Zondag 16 mei hebben 3 scholieren van Sint Ursula (Raf 
van Kesteren, Djeemy Verhoeven en Quinty Oosterbaan) met hun team ‘The SYG’ een eerste plek weten te behalen bij de 
Europese kampioenschappen Hiphop. 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.

STAGE LEERJAAR 3 GAAT NIET DOOR (locatie Heythuysen). De stage van de leerlingen van leerjaar 3 gaat dit schooljaar 
helaas niet door, omdat het niet mogelijk is om voor alle leerlingen een passende stageplaats te vinden. Dit heeft te maken 
met allerlei maatregelen die op dit moment gelden.

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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DATA DIPLOMA-UITREIKING HORN EN HEYTHUYSEN

Door de invoering van een derde tijdvak voor de exa-
menleerlingen is de diploma-uitreiking dit jaar pas 
mogelijk in de allerlaatste week van het schooljaar, 
namelijk week 29. Om te voorkomen dat we echt op 
de laatste dag van het schooljaar terechtkomen met 
de diploma-uitreiking en om ruimte te laten voor het 
afscheid van vertrekkende medewerkers is besloten de 
diploma-uitreiking dit jaar op dinsdag 20 juli, woens-
dag 21 juli en donderdag 22 juli te organiseren. 

Vooralsnog ziet dat er als volgt uit:

Data diploma-uitreikingen Sint Ursula
dinsdag 20 juli: havo en vwo in Horn
woensdag 21 juli: vmbo-t in Horn
donderdag 22 juli: alle geslaagden in Heythuysen

De exacte invulling van deze dagen is nog niet helder; 
dat hangt van de dan geldende maatregelen af. We 
werken op dit moment aan een aantal ideeën en zodra 
we weten met welke maatregelen we rekening moeten 
houden worden deze bekendgemaakt. 

TERUG NAAR INHOUD

TERUG NAAR INHOUD

Fresh label studios: 
TWEEVOUDIG EUROPEES KAMPIOEN!

Zondag 16 mei hebben 3 scholieren van Sint Ursula 
(Raf van Kesteren, Djeemy Verhoeven en Quinty 
Oosterbaan) met hun team ‘The SYG’ een eerste 
plek weten te behalen bij de Europese kampioen-
schappen Hiphop. Natuurlijk ging het deelnemen 
aan deze kampioenschappen anders dan ze nor-
maal gewend zijn, deze keer namelijk door middel 
van het insturen van een video. Het team heeft de 
afgelopen periode hard gewerkt aan het in elkaar 
zetten van een geheel nieuwe show. Alle inge-
stuurde video’s van de deelnemers werden uitge-
zonden via een livestream die ze dus van afstand, 
in spanning, bekeken.
De competitie binnen onze categorie was sterk, 
maar na een spannende opbouw was de kogel 
door de kerk: THE SYG, EERSTE PLAATS!
 
Ook wisten Raf en Djeemy afgelopen seizoen 
verschillende onlinewedstrijden mee te pakken 
met hun duo, waarmee ze maar liefst drie eer-
ste plaatsen op hun naam konden zetten. Ook 
zondag knalden ze weer van het scherm, met als 
eindresultaat  een eerste plaats. Dus: EUROPEES 
KAMPIOEN!!
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EEN TEKENBEET DOET MEER DAN JE WEET! 
Het voorjaar is weer begonnen en dan gaan we graag de natuur in. In Nederland en, als het nog kan dit jaar, 
misschien nog in het buitenland. Lekker met je blote benen struinen door het hoge gras in het park, de bossen, 
de  duinen en de heide. Precies de plekken waar ook de teken zitten.  

Teken kunnen ziekten overdragen. Zoals de ziekte van Lyme en Tekenencefalitis 
(TBE of  FSME). Tegen TBE kun je je laten inenten, tegen Lyme helaas niet. Je 
kunt je wel tegen  teken beschermen.  

Wat zijn teken? 
Teken zijn kleine spinachtige beestjes die leven van bloed. Ze zitten laag bij de 
grond  tussen het hoge gras, struikgewas en bladeren. In bos, heide en ook in 
de tuin, in  binnen- en buitenland. Teken kruipen op mensen en dieren en bijten 
zich vast in de huid. Vaak merk je hier niets van. Ben je ‘in het groen’ geweest? 
Controleer jezelf en anderen  dan op tekenbeten en verwijder de teek zo snel 
mogelijk.  

Zo voorkom je een tekenbeet 
●	 blijf op de paden en loop niet door hoog gras of struikgewas; 
●	 draag bedekkende kleding (lange broek, broekspijpen in de sokken, stevige 

schoenen); 
●	 smeer de onbedekte huid in met een insectenwerend middel met minimaal 

30% DEET; 
●	 kampeer niet aan de bosrand en langs de omzoming van een camping.

Toch gebeten door een teek? 
Verwijder de teek zo snel mogelijk. In deze folder lees je hoe je dit doet en wan-
neer je je huisarts moet inschakelen. 

Vakantieplannen? 
Zowel in Nederland als daarbuiten kun je een tekenbeet oplopen. Heb je vakan-
tieplannen voor Europa om daar de natuur in te trekken? Vraag dan bij de GGD 
na of het nodig is  om je te laten vaccineren tegen tekenencefalitis. 

Meer informatie 
Informatie over de ziekte van Lyme, TBE en de app Tekenbeet vind je op  www.tekenweetjes.nl. 
Of download de app ‘Tekenbeet’.

TERUG NAAR INHOUD

ACTIVITEITENDAGEN 2 T/M 4 JUNI (locatie Heythuysen)

De activiteitendagen gaan door. Van woensdag 2 juni 
t/m vrijdag 4 juni zijn er voor leerjaar 1 t/m 3 diverse 
activiteiten. Er zijn deze dagen geen lessen, leerlin-
gen hebben een apart rooster. De meeste activitei-
ten zullen plaatsvinden in of rondom school, uiteraard 

geldt voor alle activiteiten dat we de op dat moment 
geldende regels volgens het RIVM in acht nemen. Via 
de mentor zullen de leerlingen hun definitieve rooster 
ontvangen.

TERUG NAAR INHOUD

https://www.ggdreisvaccinaties.nl/sites/default/files/uploads/een_teek_pakm_beet_folder_rivm.pdf
https://www.ggdreisvaccinaties.nl/vaccinaties/tekenencefalitis
http://www.tekenweetjes.nl
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ORIËNTATIE SECTORKEUZE (locatie Heythuysen)

Beleef jouw sector in de praktijk!

Sectororiëntatie neemt op onze school een belangrijke 
plek in. Dit wil zeggen dat leerlingen vroeg kennis ma-
ken met de sectoren en vakken die in de bovenbouw 
(en op het vervolgonderwijs) worden aangeboden. Op 
maandag 12 april werd voor onze brugklassen een spe-
ciale dag georganiseerd om hen te ondersteunen in de 
keuze die ze moeten gaan maken.

De leerlingen van leerjaar 1 zijn in 9 verschillende 
groepen verdeeld en elk dagdeel wisselden 3 groepen 
leerlingen elkaar af bij één van de sectorvakken. Zo 
was de ene groep druk aan de slag bij techniek (Bou-
wen Wonen en Interieur - BWI + Produceren Installe-
ren en Energie - PIE), de andere groep druk in de weer 
bij economie en ondernemen en de laatste groep druk 
bezig bij zorg & welzijn. 

Bij techniek konden de leerlingen zien met welke gro-
te machines ze de volgende schooljaren zullen gaan 
werken om zelf opdrachten te gaan uitvoeren en met 
mooi materiaal te gaan werken. 

Bij economie en ondernemen gingen ze met diverse 
onderdelen van het vak aan de slag. Denk hierbij aan 
het leren van bedrijfsfinanciën bijwerken: tellen van 
kassa’s en noteren van gegevens of het mooi en aan-
trekkelijk presenteren van diverse artikelen. 

Bij zorg en welzijn kregen de leerlingen 4 verschillende 
opdrachten, bestaande uit Mens en activiteit: kinder-
opvang + Mens en omgeving: mensen met een beper-
king + Mens en zorg - werken in thuiszorg + Mens en 
gezondheid: het zorghotel. Belangrijk bij het sectorvak 
zorg & welzijn is de inrichting van het lokaal. 

Ze werken bij dit vak in een zogenoemd WPS-lokaal, 
dat staat voor WerkPlekSimulatie. Dat houdt in dat de 
verschillende werkplekken de beroepspraktijk naboot-
sen. De leerlingen bootsen de verschillende praktijksi-
tuaties na om zich volledig te kunnen voorbereiden op 
de werkelijkheid en zo gericht mogelijk kunnen han-
delen. Daarbij staan vaardigheden als samenwerken, 
plannen, overleggen en hygiënisch werken centraal.
 
Deze dag stond volledig in het teken van praktijkerva-
ring opdoen. Daarbij zijn uiteraard de coronamaatrege-
len volledig in acht genomen en zijn de verschillende 
lokalen en werkplekken tussentijds, zowel tussen de 
wisseling van de groepen als tussen de wisseling van 
de dagdelen, gereinigd. Op deze manier hebben onze 
leerlingen van leerjaar 1 op actieve manier een inkijkje 
in hun toekomstige sectorvakken kunnen nemen. 

Ook de leerlingen van leerjaar 2 gingen actief aan de 
slag met de sectororiëntatie. De foto’s van de projec-
ten waaraan zij gewerkt hebben, vind je op de volgen-
de pagina.

TERUG NAAR INHOUD
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FOTO’S SECTORORIËNTATIE LEERJAAR 2 (locatie Heythuysen)
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ABSENTIEMELDINGEN MAGISTER (locatie Heythuysen)

Een sluitende aanwezigheidsregistratie is belangrijk en 
hierdoor kunnen we veel misverstanden voorkomen. 
Helaas merken we dat de absenties van leerlingen niet 
altijd op de juiste wijze worden doorgegeven of afge-
handeld. Vandaar graag extra aandacht voor de onder-
staande punten:
• Als een leerling ziek is, kan dit gemeld worden 

via de Magister-app, telefonisch of via de mail van  
Afwezigheid HE (staat onder favorieten rechtsbo-
ven op de website)

• Een leerling moet altijd weer beter worden gemeld, 
zo niet, dan blijft de leerling ziek staan in het sys-
teem.

• Beter melden moet altijd voor aanvang van de eer-

ste les en kan alleen via een absentiebriefje, tele-
fonisch of via de mail van Afwezigheid HE (dit gaat 
niet via de Magister-app)

• Met enige regelmaat zijn leerlingen afwezig voor 
bijvoorbeeld een controle bij de orthodontist, tand-
arts etc. terwijl dit niet vooraf d.m.v. een absen-
tiebriefje, telefonisch of via de mail HE Afwezigheid 
is aangegeven.

• Ook merken we regelmatig dat ouders via de Ma-
gister-app een afwezigheid anders dan een ziek-
melding willen doorgeven, dit is niet de bedoe-
ling. Gebruik Magister s.v.p. alleen om uw zoon of 
dochter ziek te melden.

TERUG NAAR INHOUD

DE MICROSCOOP EENS MET EEN ANDERE BLIK BEKEKEN (locatie Horn)

Tijdens de lockdown zijn de leerlingen van leer-
jaar 1 voor het vak biologie thuis aan de slag 
gegaan met het maken van een microscoop en 
het benoemen van de onderdelen. Voor deze op-
dracht mochten ze allerlei materialen gebruiken, 
als er bij het uiteindelijke resultaat maar een mi-
croscoop zichtbaar was. Bij één leerling werd het 

Senseo-apparaat gebruikt en omgebouwd, bij een 
andere leerling de bureaulamp, en ga zo maar 
door. We zijn trots op de enorme inzet en creati-
viteit van onze leerlingen met prachtige resultaten 
tot gevolg. Een makkelijke manier van leren, want 
wie vergeet op deze manier nu nog de onderdelen 
van de microscoop?

TERUG NAAR INHOUD

mailto:absentie-he%40ursula.nl?subject=
mailto:absentie-he%40ursula.nl?subject=
mailto:absentie-he%40ursula.nl?subject=
mailto:absentie-he%40ursula.nl?subject=
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CJG: EVEN VOORSTELLEN
Beste jeugdigen en ouder(s)/verzorger(s),
 
Wij willen jullie graag op de hoogte brengen omtrent 
de betrokkenheid vanuit het CJG bij jullie op school. 
Jeugd-/gezinswerker Kim Verstraelen heeft een an-
dere baan. Vanaf deze week neemt jeugd-/gezins-
werker Vera Stultiens de taak van Kim Verstraelen 
over samen met Lieke Caris. Daarom willen wij ons 
graag opnieuw weer even voorstellen. 
 
Wij zijn Vera Stultiens en Lieke Caris. Wij zijn jeugd- 
en gezinswerkers vanuit het Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG) en wij zijn ook dit jaar weer aanwezig 
voor de inloopspreekuren bij Sint Ursula Horn.

Bij ons kunnen jullie terecht voor vragen en advie-
zen rondom opvoeden en opgroeien.
 
Ondersteuning
Opvoeden is een belangrijke taak in het leven van 
ouder(s)/verzorger(s). Vaak gaat het met vallen en 
opstaan best goed, maar soms wordt het lastig en 
kun je ondersteuning gebruiken. Bij kleine en com-
plexe opvoed- of opgroeivragen onderzoeken ou-
der(s) en jeugdigen samen met de jeugd- en ge-
zinswerker wat er nodig is. Samen ga je aan de slag. 
Ondersteuning kan heel kortdurend zijn, maar als 
het nodig is ook voor een langere periode. De on-
dersteuning van de jeugd- en gezinswerker is voor 
de school, ouder(s)/verzorger(s) en de jeugdigen. 
Thema’s kunnen onder andere zijn: corona, onge-
hoorzaamheid, pesten, echtscheiding, grenzen stel-
len, slaapproblemen en rouwverwerking. Je bent 
zonder verwijsbrief welkom en de ondersteuning is 
kosteloos.

 
Verbinding met de school
De school mag ons actief betrekken in situaties 
waarbij opvoedvraagstukken een rol spelen. Er kan 
dan, in overleg met ouder(s)/verzorger(s) en/of jeug-
digen, een gezamenlijk gesprek worden gepland.
 
Gezien de coronamaatregelen zijn we op dit mo-
ment telefonisch en per mail bereikbaar.
Wanneer de scholen weer volledig open gaan, zijn 
we iedere dinsdag tussen 12.00-14.00 uur aanwe-
zig bij jullie op school. Jullie kunnen ons vinden in 
lokaal E108.
Vera en Lieke wisselen elkaar wekelijks af betreft de 
bereikbaarheid.
 
Bereikbaarheid
Je kunt ons bereiken via school (bijv. via de mentor 
of intern begeleider) of rechtstreeks:
Vera Stultiens:
M: vera.stultiens@cjgml.nl
T: 06 89977299
Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag
 
Lieke Caris:
M: lieke.caris@cjgml.nl
T: 06 89970469
Werkdagen: maandag t/m donderdag
 
Je mag ook bellen met onze bureaudienst. Zij zijn 
iedere dag bereikbaar tussen 08:30 uur en 17:00 
uur op het telefoonnummer 088-4388300.
 
Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) biedt ver-
schillende vormen van opvoedondersteuning aan 
ouders en jeugdigen (van zwangerschap tot 23 jaar). 
Zo geven we informatie en advies, verzorgen we 
themabijeenkomsten en workshops, hebben we een 
uitgebreide website (www.cjgml.nl) en bieden we 
persoonlijke ondersteuning.
 
Meer weten? Vraag het de intern begeleider of neem 
contact met ons op.

TERUG NAAR INHOUD

mailto:vera.stultiens%40cjgml.nl?subject=
mailto:lieke.caris%40cjgml.nl?subject=
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CJG TIP VAN DE MAAND: ROUW EN VERLIES

Sinds de uitbraak van het coronavirus is het aantal 
sterftegevallen wereldwijd toegenomen. Ook in Lim-
burg is er sprake van een duidelijke toename. Hebben 
jullie te maken (gehad) met het overlijden van een 
belangrijk persoon in het leven van jullie gezin? Verlies 
kan heel heftig zijn, voor jezelf en voor je kind(eren). 
Je kind heeft je extra hard nodig, terwijl je zelf ook 
verdriet hebt. Hoe kun je je kind zo goed mogelijk on-
dersteunen bij het omgaan met rouw en verlies?

1. Vertel eerlijk wat er gebeurd is en kijk wat je kind 
prettig vindt.
Het is belangrijk voor de verwerking van het verlies dat 
je open bent naar je kind over de oorzaak en manier 
van overlijden. Ook afscheid nemen is belangrijk. Mis-
schien moet dat nu op een aangepaste manier vanwe-
ge de richtlijnen die er gelden. Bedenk dan samen hoe 
jouw kind afscheid kan nemen. Geef je kind alle ruim-
te om vragen te stellen. En beant-woord die eerlijk. 
Weeg daarbij af welke informatie belangrijk / zinvol is 
voor jouw kind. 

2. Geef ruimte voor verwerking.
Tijdens de puberteit worden leeftijdsgenoten steeds 
belangrijker voor je kind. Jongeren wil-len vaak niet 
over hun emoties praten met volwassenen. Dat hoort 
bij een normale ontwik-keling. Door een uitnodigende 

houding aan te nemen, weten jongeren dat ze bij je 
terecht kunnen op het moment dat ze daar behoefte 
aan hebben. Samen dingen doen kan ook hel-pen. 
Veel jongeren willen erbij horen als ze met leeftijdsge-
noten zijn. Daarom kan het hel-pend zijn om samen na 
te denken welke jongere(n) in de omgeving van je kind 
ook met overlijden te maken heeft gehad. Daar kan je 
kind mogelijk steun vinden.
 
3. Heb begrip voor veranderingen in gedrag en be-
houd structuur.
Iedereen gaat op z’n eigen manier om met verlies en 
rouw. Soms kan dat tot frustratie en onbegrip leiden. 
Je kind kan overmand raken door emoties en zich ver-
ward voelen. Jongeren erkennen die emoties vaak niet 
en doen erg hun best om aan de buitenkant niks te 
laten merken.
Ze zijn van slag omdat er iets groots veranderd is in 
hun leven.  Ervaren dat veel andere dingen nog het-
zelfde zijn geeft een vertrouwd gevoel. Probeer dus 
zoveel mogelijk het ritme dat er was aan te houden. 
Dus school, hobby’s en afspreken met leeftijdsgenoten 
bijvoorbeeld. Dat geeft houvast aan je kind.
 
Wil je meer weten over rouw en verlies bij jongeren? 
Kijk dan HIER.

TERUG NAAR INHOUD

https://www.cjgml.nl/pagina/puber/ontwikkeling/sociaal-emotionele-ontwikkeling/rouwverwerking-bij-overlijden/485644
https://www.cjgml.nl/pagina/puber/ontwikkeling/sociaal-emotionele-ontwikkeling/rouwverwerking-bij-overlijden/485644

