infobulletin voor

ouders/leerlingen
In dit informatieblad staan allerlei wetenswaardigheden en wordt de aandacht gevestigd op activiteiten die op SG Sint Ursula plaatsvinden. Het infobulletin verschijnt op vastgestelde 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.

editie 18

-

22 juli 2021

-

schooljaar 2020/2021

LOOPBAANORIËNTATIE IN DE REGIO. In het komend schooljaar gaat een nieuw initiatief van start om leerlingen voor te
bereiden op de keuzes die ze in hun loopbaan moeten gaan maken: Keyport Meets | Regio in je rugzak. Dit is een digitale
leer-, voorstel- en ontmoetingsplek in combinatie met een evenement en ontmoetingsdagen. LEES VERDER ...

FIJNE VAKANTIE. We hebben een lang en enerverend schooljaar achter de rug. Ook dit schooljaar werd de dagelijkse routine
(helaas) gedicteerd door covid-19. We kijken terug op een jaar waarin onderwijs-op-afstand, anderehalvemetermaatregelen en
thuisquarantaines een grote rol hebben gespeeld in de dagelijkse gang van zaken op onze scholen. LEES VERDER ...

GEBRUIK 1-BLIKAGENDA (locatie Horn) / SINTURSULA-PLANAGENDA (locatie Heythuysen). Volgend schooljaar gaan
we in lj. 1 (Heythuysen & Horn) en 2T & 2H (Horn) extra aandacht schenken aan het agendagebruik en het plannen en maken
van leer- en huiswerk. Leerlingen in deze klassen hoeven dus geen andere agenda aan te schaffen. LEES VERDER ...

SFEERIMPRESSIE LAATSTE SCHOOLDAG (LSD) (locatie Horn). Bijna alles was anders dan anders dit schooljaar en dat gold
dus voor ook de traditionele Laatste Schooldag (LSD) van onze eindexamenleerlingen. Om hun toch een bijzondere afsluiter
van het examenjaar te bieden, organiseerde de school op 1 juli een speciale ‘Laatste Schooldag’ sportdag. LEES VERDER ...

ACTIVITEITEN 7 SEPTEMBER EN 21 SEPTEMBER (locatie Horn). Het afgelopen schooljaar zijn er veel activiteiten helaas
niet doorgegaan vanwege covid-19. Daarom hebben we begin volgend schooljaar een aantal activiteiten gepland, zodat we dit
schooljaar meteen goed van start kunnen gaan! LEES VERDER ...

belangrijke data

Op onze website vindt u de actuele

JAARPLANNER.
Klik hier om deze in te zien.

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.
Sint Ursula
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LOOPBAANORIËNTATIE IN DE REGIO
In het komend schooljaar gaat een nieuw initiatief van
start om leerlingen voor te bereiden op de keuzes die
ze in hun loopbaan moeten gaan maken: Keyport
Meets | Regio in je rugzak. Dit is een digitale leer-,
voorstel- en ontmoetingsplek in combinatie met een
evenement en ontmoetingsdagen. Leerlingen worden geholpen met het oriënteren op hun toekomstige
werkloopbaan, door ze in te laten zien welke kansen
de regio aan hen biedt om dit te verwezenlijken. De
leerlingen gaan in dit nieuwe doorlopende LOB-traject
op zoek naar kansen en mogelijkheden door te ontmoeten, ontdekken en onderzoeken.

je beroepstoekomst. De rugzak is niet alleen gevuld
voor leerlingen, maar ook voor scholen, docenten en
bedrijven, ook voor hen zijn er handvatten in de rugzak om te gebruiken.

Doel
Het hoofddoel van Keyport Meets | Regio in je Rugzak
is om leerlingen te helpen doelgericht keuzes te maken
voor hun toekomstige werkloopbaan in de eigen regio.
Ze krijgen door middel van een persoonlijk DNA-profiel
inzicht in eigen competenties en vaardigheden. Regio
in je rugzak bestaat uit een traject voor leerlingen, bedrijfsleven, onderwijs, vakorganisaties en gemeenten.

De leerlingen krijgen voorlichting over het maken van
een profiel en het onderhouden van een netwerk.

De rugzak
In dit traject gaan leerlingen op ontdekkingsreis in de
eigen regio op zoek naar hun toekomstige werkloopbaan. Om op reis te kunnen en op zoek te gaan naar
je beroepstoekomst heb je handvatten nodig. De leerling krijgt als het ware reisspullen mee. Als je op reis
bent, wil je ook je herinneringen en souvenirs mee
nemen. Je slaat je ervaringen, gesprekken, ontmoetingen en inzichten op en neemt ze mee op je tocht naar

Mocht je vragen hebben, dan kun je wenden tot de
onderstaande contactpersonen:
• dhr. G. Verstappen (locatie Heythuysen)
• dhr. R. Joris (locatie Horn)
• mevr. P. Koolen (locatie Horn)

Start schooljaar
Komend schooljaar (2021-2022) starten alle derdejaarsleerlingen (basis, kader, gemengd/theoretisch,
havo en vwo) aan het begin van het schooljaar meteen
met het gebruik van het nieuwe platform.
Voor locatie Horn is dit op 23 september.
Voor locatie Heythuysen is dit op 21 september.

Het evenement waar leerlingen het bedrijfsleven ontmoeten zal in de regio Roermond plaatsvinden op 27
januari 2022. In het nieuwe schooljaar (2021-2022)
zullen alle tweedejaarsleerlingen in januari aan het traject beginnen.

Je rugzak vol ervaringen is de sleutel voor de toekomst!

TERUG NAAR INHOUD
Sint Ursula

Pagina 2 van 4

Infobulletin voor ouders/leerlingen - editie 18 - 22 juli 2021 - schooljaar 2020/2021

FIJNE VAKANTIE
We hebben een lang en wederom enerverend schooljaar achter de rug. Ook dit schooljaar werd de dagelijkse routine (helaas) gedicteerd door covid-19. We kijken
terug op een jaar waarin onderwijs-op-afstand, anderehalvemetermaatregelen en thuisquarantaines een
grote rol hebben gespeeld in de dagelijkse gang van
zaken op onze scholen.
Onze leerlingen (én hun ouders/verzorgers) en medewerkers hebben zich kranig door dit jaar geworsteld,
maar vele zullen ongetwijfeld blij zijn dat het bijna tijd is
voor de zomervakantie. Wij hopen dat jullie allemaal
een fijne zomer tegemoet gaan en natuurlijk hopen wij
iedereen gezond en wel weer terug te zien in september.
Fijne vakantie!

TERUG NAAR INHOUD

1-BLIKAGENDA LJ 1, 2T, 2H (locatie Horn)
Leerjaar 1, 2T en 2H gaan
volgend schooljaar werken
met de 1-blikagenda. De
1-blikagenda wordt vergoed uit de vrijwillige ouderbijdrage. U hoeft dus
geen andere agenda aan
te schaffen voor uw zoon
/ dochter. De 1-blikagenda

heeft als doel het leren
leren / plannen en organiseren te bevorderen en
daarmee een doorlopende lijn vanuit de brugklas
te creëren. Meer informatie over de 1-blikagenda is
hier te vinden.

PLANAGENDA LJ 1 (locatie Heythuysen)
Ook de brugklasleerlingen in Heythuysen hoeven komend schooljaar
geen eigen agenda aan
te schaffen. Zij krijgen
een gepersonaliseerde

Sint Ursula-planagenda,
zodat we ook op deze
locatie gericht aan de
slag kunnen gaan met
het noteren, plannen en
maken van schoolwerk.

TERUG NAAR INHOUD

Sint Ursula
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SFEERIMPRESSIE LAATSTE SCHOOLDAG (LSD) (locatie Horn)
Bijna alles was anders dan anders dit schooljaar en dat
gold dus voor ook de traditionele Laatste Schooldag
(LSD) van onze eindexamenleerlingen. Om hun toch
een bijzondere afsluiter van het examenjaar te bieden,
organiseerde de school op 1 juli een speciale ‘Laatste

Schooldag’ sportdag met diverse sportieve activiteiten
als Bumball, Voetbal, Ultimate Frisbee, Silent Disco en
Knotshockey. DeltaLimburg.nl kwam een kijkje nemen
en maakte een mooie sfeerreportage van deze dag.

TERUG NAAR INHOUD

ACTIVITEITEN 7 SEPTEMBER EN 21 SEPTEMBER (locatie Horn)
Het afgelopen schooljaar zijn er veel activiteiten helaas
niet doorgegaan vanwege COVID-19. Daarom hebben
we begin volgend schooljaar de volgende activiteiten
gepland:
dinsdag 7 september
2 en 3 T/H/V en klassen T4: Efteling
H4/H5/V4/V5/V6: Funbeach
woensdag 8 t/m vrijdag 10 september
Brugklassen: introductiedagen op school
dinsdag 21 september
Brugklassen: Toverland
2 en 3 T/H/V en klassen T4: Funbeach
H4/V4: Survival
H5/V5/V6: Sportoriëntatie
woensdag 22 september
H5/V5: Survival

TERUG NAAR INHOUD
Sint Ursula
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