
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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ouders/leerlingenouders/leerlingen

TOEGANG TOT BEELDENGELUIDOPSCHOOL.NL VIA MAGISTER. Via Magister hebben leerlingen en docenten per direct 
toegang tot de database van beeldengeluid.nl. In Magister klik je op ELO en vervolgens op de link naar beeldengeluid. Leer-
lingen en docenten kunnen hier online audio en video zoeken en gebruiken. LEES VERDER ...

OPEN TRAININGEN JUMBO-VISMA ACADEMY. Vind jij wielrennen leuk? Dan is het volgende bericht iets voor jou! Team 
Jumbo-Visma Academy organiseert dit najaar Open Trainingen. Ben jij tussen de 13 en 18 jaar, heb jij weinig / geen ervaring 
met wielrennen/baanwielrennen/mountainbiken/veldrijden en vind je het gaaf om de sport te proberen? LEES VERDER ...

EEN TEKENBEET DOET MEER DAN JE WEET! De afgelopen tijd werden we getrakteerd op heerlijk nazomerweer. Perfect 
om er nog even op uit te trekken!. 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 ...

OOK JIJ KUNT LEVENS REDDEN! De EHBO-vereniging in Horn gaat komend najaar een AED- en reanimatiecursus organi-
seren. We hebben tijdens het EK voetbal allemaal kunnen zien hoe belangrijk en levensreddend reanimatie kan zijn. Mochten 
er leerlingen en/of ouders zijn die geïnteresseerd zijn in de cursus, dan kunnen zij zich hiervoor opgeven.  LEES VERDER ...

TERREIN NAAST SCHOOL VERBODEN TOEGANG (locatie Horn). Naast onze school in Horn ligt een groot terrein dat ge-
deeltelijk door Rubicon Jeugdzorg gebruikt wordt. Hier wonen ook mensen. Van deze bewoners hebben we signalen ontvangen 
dat er met enige regelmaat mensen over het gebied rondlopen en daarbij overlast veroorzaken. LEES VERDER ...

NIEUWS VAN HET CJG. De CJG tip van de maand gaat deze keer over vrienden maken. Een belangrijke vaardigheid, maar 
dat gaat niet altijd vanzelf. CJG geeft een paar tips aan ouders om kinderen hierin te ondersteunen. Daarnaast staat ook het 
activiteitenprogramma voor september in dit bulletin. LEES VERDER ...

ONDERWIJSBEURS ZUID: 24 EN 25 SEPTEMBER IN VELDHOVEN. Nu het schooljaar weer begonnen is, is het voor de 
(voor)examenleerlingen tijd om aan de slag te gaan met hun studiekeuze. Dit kan als een behoorlijke expeditie voelen. Een 
mooi startpunt is dan de Onderwijsbeurs Zuid op vrijdag 24/09 & zaterdag 25/09 in Koningshof Veldhoven. 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.

WEBINAR STUDIEFINANCIERING HOGER ONDERWIJS (locatie Horn). Beste eindexamenleerling havo/vwo, als alles goed 
gaat, haal je volgend jaar je havo- of vwo-diploma. Daarna volgt waarschijnlijk een studie aan hbo of universiteit. Maar stude-
ren is niet gratis. Dus hoe zit het met studiefinanciering? En wat wordt er eigenlijk van je ouders verwacht? LEES VERDER ...

OUDERS & LOB (locatie Heythuysen). Als ouder/verzorger heb je veel invloed op de loopbaankeuze van je kind. Het studie-
keuzeproces kan echter nog wel eens lastig zijn, voor leerlingen én ouders. Vandaar dat er een LOB-BOEKJE VOOR OUDERS 
is gemaakt, met daarin de belangrijkste informatie.

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
https://drive.google.com/file/d/1ZEWW6Y1O8FFd5ROY2zZurVez7deZDem8/view?usp=sharing
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TOEGANG TOT BEELDENGELUIDOPSCHOOL.NL VIA MAGISTER 

Via Magister hebben leerlingen en docenten per di-
rect toegang tot de database van beeldengeluid.nl. In 
Magister klik je op ELO en vervolgens op de link naar 
beeldengeluid.
Leerlingen en docenten kunnen hier online audio en 
video zoeken, vinden, op maat knippen en gebruiken 
op hun digibord, in presentaties en profielwerkstuk-
ken. Je vindt er meer dan 150.000 programmatitels 
van onder andere de publieke omroepen: van histo-
risch tot het nieuws van gisteren, gratis en rechtenvrij 
te gebruiken door onderwijsinstellingen. 
Hoe kom je hier terecht? Ga naar Magister, klik op 
ELO, Bronnen, Kennisnet, Beeld en Geluid op school.

Veel plezier bij het zoeken van jouw geluid- en/of 
beeldfragmenten!

TERUG NAAR INHOUD

ONDERWIJSBEURS ZUID: 24 EN 25 SEPTEMBER IN VELDHOVEN

Ga mee op expeditie studiekeuze!
Nu het schooljaar weer begonnen is, is het voor de 
(voor)examenleerlingen tijd om aan de slag te gaan 
met hun studiekeuze. Dit kan als een behoorlijke ex-
peditie voelen. Onderwijsbeurs Zuid op vrijdag 24 & 
zaterdag 25 september in Koningshof Veldhoven is een 
van de eerste corona-proof fysieke studiekeuzeactivi-
teiten in tijden en we zijn enorm blij dat het weer kan!
 
Veel ouders vragen zich af hoe ze kun kind bij de 
studiekeuze kunnen helpen
De studiekeuze van je kind is een belangrijke keuze en 
vaak de eerste grote beslissing die hij of zij op jonge 
leeftijd neemt. Het proces richting een studiekeuze is 
er een waar je kind hulp bij nodig heeft. Die hulp krijgt 
je zoon of dochter op school door middel van LOB-ac-
tiviteiten. Maar je kunt als ouder ook een belangrijke 
rol spelen in de studie- en beroepskeuze van je kind, 
breng bijvoorbeeld samen een bezoek aan de onder-
wijsbeurs.

Opleidingen op mbo-, hbo- en universitair niveau
Onderwijsbeurs Zuid biedt een groot overzicht van op-
leidingen op mbo-, hbo- en universitair niveau. Naast 
de vele scholen en opleidingen zijn er ook (leerwerk)
bedrijven uit verschillende branches. 
Maak eens een rondje over de beurs en praat met stu-
denten en docenten van verschillende scholen en op-
leidingen, zij vertellen uit eigen ervaring hoe de studie 
in elkaar steekt en geven een eerlijk antwoord op al 
jullie vragen. Wat kun je verder nog doen? Stimuleer 
je kind om na te denken over de vragen die hij/zij kan 
stellen. Ondersteun en geef een duwtje in de rug waar 
nodig.

LET OP! 
• De leerlingen krijgen hiervoor geen verlof!
• Leerlingen melden zich gratis aan via DEZE LINK.
• Via DEZE LINK krijg je een video te zien over wat 

er allemaal te doen is.
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https://www.onderwijsbeurszuid.nl/nl/de-beurs/gratis-inschrijven?utm_source=copernica&utm_medium=email&utm_campaign=pot_bezoeker&utm_content=mailing&profile_id=2531595&profilesource=copernica
https://youtu.be/bGrjOfj2xlk


Infobulletin voor ouders/leerlingen  -  editie 1  -  9 september 2021  -  schooljaar 2021/2022

Pagina 3 van 5Sint Ursula

TERUG NAAR INHOUD

OPEN TRAININGEN JUMBO-VISMA ACADEMY

Team Jumbo-Visma Academy organiseert dit najaar 
Open Trainingen. Ben jij tussen de 13 tot en met 18 
jaar oud, heb jij weinig tot geen ervaring met wielren-
nen, baanwielrennen, mountainbiken of veldrijden en 
vind je het gaaf om de sport te proberen? Meld je dan 
aan voor de Open Trainingen in Limburg. Tijdens de 
Open Trainingen leer je hoe je bochten rijdt, in een 
groep fietst en nog veel meer!    

• Doe mee waar, wanneer jij wilt;    
• Je kunt je inschrijven voor één of meerdere trai-

ningen;   
• Maak gratis gebruik van een leenfiets en – helm;   
• Plezier staat voorop!   

Meer informatie & aanmelden:
zie deze link!  

EEN TEKENBEET DOET MEER DAN JE WEET! 
De afgelopen tijd werden we getrakteerd op heerlijk nazomerweer. Alhoewel de voorspelling voor de korte termijn 
weer even minder zijn, hopen we natuurlijk toch er nog regelmatig op uit te gaan. 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

https://www.teamjumbovisma.nl/open-trainingen-team-jumbo-visma-academy/ 
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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OOK JIJ KUNT LEVENS REDDEN!

De EHBO-vereniging in Horn gaat komend najaar een 
AED- en reanimatiecursus organiseren. We hebben tij-
dens het EK voetbal allemaal kunnen zien hoe belang-
rijk en levensreddend reanimatie kan zijn.

Mochten er leerlingen en/of ouders zijn die geïnte-
resseerd zijn in een reanimatie- en AED-cursus, dan 
kunnen zij zich hiervoor opgeven via ehbo-horn@
familiesmeets.net. Op twee (nog nader te bepalen) 
woensdagavonden in het najaar van 2021 zal de cursus 
aangeboden worden.

De kosten hiervoor bedragen 40 euro voor twee cur-
susavonden (data en locatie nog nader te bepalen) in-
clusief examen en certificaat van het Oranje Kruis.

TERUG NAAR INHOUD

TERREIN NAAST SCHOOL VERBODEN TOEGANG (locatie Horn)

Naast onze school in Horn ligt een groot terrein dat 
gedeeltelijk door Rubicon Jeugdzorg gebruikt wordt. 
Hier wonen ook mensen. Van deze bewoners hebben 
we signalen ontvangen dat er met enige regelmaat 
mensen over het gebied rondlopen, bijvoorbeeld om 
te roken, en daarbij overlast veroorzaken. Dit is niet 
toegestaan, omdat het een privéterrein is. Dit staat bij 
de ingang duidelijk vermeld. 

Wij willen aan onze leerlingen vragen om voor en na 
school niet naar dit terrein te gaan. Onder schooltijd 
is het in ieder geval verboden om van school weg te 
gaan. Daarnaast het verzoek om het terrein niet als 
parkeerplaats te gebruiken tijdens drukke ouderavon-
den.

Namens de bewoners bedankt voor de medewerking.

WEBINAR STUDIEFINANCIERING HOGER ONDERWIJS (locatie Horn)

Beste eindexamenleerlingen havo/vwo,

Als alles goed gaat, haal je volgend jaar je havo- of 
vwo-diploma. Daarna volgt waarschijnlijk een studie 
aan hbo of universiteit. Maar studeren is niet gratis. 
Dus hoe zit het met studiefinanciering? En wat wordt 
er eigenlijk van je ouders verwacht?
Om je zo goed mogelijk voor te bereiden, organiseert 
DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) op 30 september 
een webinar over studiefinanciering. 

Waar gaat het webinar over?
Vragen die we tijdens het webinar beantwoorden, zijn 
onder andere:
• Waaruit bestaat studiefinanciering? Is er meer dan 

alleen een lening?

• Wat is de aanvullende beurs en moet ik die terug-
betalen?

• Hoe vraag ik studiefinanciering aan?
• Wanneer moet ik studiefinanciering aanvragen?
• Hoe zit het met het terugbetalen van een lening?

Tijdens het webinar kun je ook zelf vragen stellen. Die 
proberen we live te beantwoorden. Lukt dit niet, dan 
krijg je antwoord per mail.

Via onderstaande link kun je je aanmelden. Aanmel-
den met je e-mailadres is voldoende. Ook je ouders 
kunnen zich aanmelden. Het webinar is gratis. 
https://duo.nl/webinar/

TERUG NAAR INHOUD

TERUG NAAR INHOUD

mailto:ehbo-horn%40familiesmeets.net?subject=
mailto:ehbo-horn%40familiesmeets.net?subject=
https://duo.nl/webinar/
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CJG tip van de maand

VRIENDEN MAKEN
Voor de meeste jongeren betekent vriendschap ge-
zelligheid, jezelf kunnen zijn, praten, luisteren, elkaar 
vertrouwen en begrijpen, en samen leuke dingen 
doen. Maar pubers leren ook veel van vriendschap:  
je leert hoe je met elkaar om moet gaan, je leert 
veel over jezelf en het is goed voor het zelfvertrou-
wen. Als je kind bij een vriendengroep hoort, geeft 
dat veiligheid en zekerheid.

Hoe kun je als ouder je puber hierin ondersteunen? 
Hier 3 tips:

1.  Accepteer dat je puber jou minder nodig heeft. 
Vrienden worden steeds belangrijker. Toch 
heb je als ouder wel degelijk invloed. Blijf dus 
in contact met je puber en ben oprecht geïn-
teresseerd in wat deze te vertellen heeft.

2.  Praat open met je kind als  je puber nooit een 
vriend(in) mee naar huis neemt. Heeft hij/zij 
geen vrienden of zijn er redenen waarom ze 
nooit bij jou in huis komen?

3.  Jongeren kunnen opkijken tegen iemand die 
wat ouder, stoerder of populairder is. Ze vin-
den het soms spannend om daar vriendschap 
mee te sluiten. Praat met je puber over wat 
vriendschappen waardevol maakt en wie bij 
hem/haar past.

 
Wil je meer weten over vriendschap, kijk dan HIER.

om je op te geven voor een activiteit: klik op de titel 

Lezing Veerkrachtige kinderen opvoeden (0-12)
Tijdens deze lezing geven we tips en adviezen over hoe 
jij jouw zoon of dochter het beste kunt helpen om te 
gaan met emoties. Hoe reageren kinderen op verschil-
lende emoties en waarom is dat soms anders dan wij 
verwachten? Hoe kun jij ze helpen om deze emoties 
een plekje te geven? Samen gaan we aan de slag. Mid-
dels de Triple P methodiek geven we tips en adviezen 
hoe je het beste met lastige situaties om kunt gaan.
Donderdag 16 september 19.30-21.30 uur CJG Roer-
dalen, Past. Ceijssenstraat 5 in Sint
Odiliënberg (evt. digitaal via Zoom, afhankelijk van de 
dan geldende Corona Maatregelen) 

Gespreksgroep ASS-ouders
Ben jij vader of moeder van een kind met ASS?
Wil je je kind voorbereiden op een meer zelfstandig le-
ven, voor als hij/zij straks volwassen is? Kom dan naar 
de gespreksgroep ASS-ouders! Samen met andere ou-
ders praten over opvoeden en opgroeien van kinderen 
met ASS vanuit de EigenWijsheid van ouders. Deel en 
leer van elkaars ervaringen. Samen weet je meer dan 
alleen. Praten met andere ouders over opvoeden en 
opgroeien, ondersteunt jou bij de dagelijkse opvoeding. 
En het is nog gezellig ook!
Dinsdag 21 september 19.30-21.30 uur CJG Echt-Sus-
teren, Chatelainplein 33 in Echt. 

Cursus positief opvoeden (0-12)
Positief opvoeden, dat wil natuurlijk iedereen. Maar 
hoe blijf je positief als je kind, in jouw ogen, ongewenst 
gedrag vertoont? Wat als jouw kind boos is, begint te 
schoppen of te slaan, overstuur raakt of gewoon niet 
wil luisteren? Hoe ga je daar als ouders mee om? Als 
ouder wil je het beste voor je kind en daar heb je 
zelf een groot aandeel in. Tijdens de cursus Positief 
Opvoeden leer je welke opvoedingsvaardigheden voor 
jouw thuissituatie werken. We geven praktische tips en 
adviezen die je zelf direct kunt toepassen. De cursus 
bestaat uit 4 bijeenkomsten, 3 belmomenten en een 
afsluitende bijeenkomst.
Start donderdag 7 oktober 19.00-21.00 uur CJG 
Maasgouw, Zandkuilweg 8 in Maasbracht

Gratis deelname voor alle activiteiten. Aanmelden 
kan ook via info@cjgml.nl of www.cjgml.nl

https://www.opvoeden.nl/vriendschap-1689/
https://www.opvoeden.nl/vriendschap-1689/
https://www.cjgml.nl/single-post-name/veerkrachtige-kinderen-opvoeden/
mailto:Ingrid.hovens@cjgml.nl
https://www.cjgml.nl/single-post-name/positief-opvoeden-cursus-maasgouw/
http://www.cjgml.nl/
http://www.cjgml.nl/

