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 3

-

21 oktober 2021
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schooljaar 2021/2022

INZET LEERLINGEN OPEN AVONDEN 2021. Op donderdagavond 11 en 25 november zijn weer onze traditionele Open Avonden in Horn en op 18 november en 2 december in Heythuysen. Meerdere vakgroepen en disciplines gaan zich presenteren, om
zo een beeld te geven van onze school. Wij laten ons daarbij graag helpen door onze leerlingen. LEES VERDER ...
VAKANTIEREGELING 2022-2023. De schoolvakanties worden jaarlijks vastgesteld na een regionaal overleg om de verschillen tussen scholen zo klein mogelijk te houden. In dit bulletin treft u een overzicht aan van de vakanties in het volgende
schooljaar (2022-2023). LEES VERDER ...
UPDATEN iPADS. De nieuwe versie van het besturingssysteem voor de iPad is al enige tijd geleden gelanceerd, iPadOS 15.
We hebben de afgelopen week gekeken of dit problemen oplevert voor veelgebruikte toepassingen. Dit is niet het geval: de
iPad mag dus geüpdatet worden. Voor de gang van zaken m.b.t. tot de update: LEES VERDER ...
JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR. Is er thuis te weinig geld om je kind te laten sporten of iets aan kunst en cultuur te laten
doen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt contributie / lesgeld en eventueel de
benodigde attributen. Zo kunnen ook kinderen uit gezinnen waar weinig geld is, lid worden van een club. LEES VERDER ...
INFORMATIE VANUIT DE OUDERRAAD. Het nieuwe schooljaar is alweer een eindje op weg en ook de ouderraad heeft een
nieuwe start gemaakt, gelukkig nu weer met vergaderingen op school! Namens de ouderraad willen we u daarom over een
aantal zaken informeren in dit infobulletin. LEES VERDER ...
FRESH LABEL STUDIOS ORGANISEERT: THE HAUNTED DOLLHOUSE. Op vrijdagavond 5 november wordt het bos van
Leudal omgetoverd in een ‘Creepy Dollhouse’. Durf jij het aan om deze tocht te lopen? Geef je dan op! Kijk voor meer informatie en het inschrijfformulier op: www.flstudios.nl/spokentocht/

SCHOOLFOTO’S. De inlogkaartjes voor de schoolfoto’s zijn door de mentoren uitgedeeld aan de leerlingen. Ouders/verzorgers kunnen de foto’s bestellen met de inlogcode op het kaartje via de website van face2face.nu.
INHALEN TOETSEN (locatie Horn). Proefwerken en overhoringen kunnen, zoals gebruikelijk, worden ingehaald op dinsdagmiddag. Voor schoolexamens (SE’s) (in de bovenbouwklassen) zijn er aparte momenten in het schooljaar ingepland. De
eerstvolgende gelegenheid om SE’s in te halen is op donderdag 4 november om 13.10 uur. LEES VERDER ...
INSCHRIJVING STUDIE NA SCHOOL (SNS) PERIODE 2 (Locatie Horn). Het inschrijfformulier voor Studie na School (SNS)
periode 2 wordt van 22-11 t/m 26-11 opengezet. Je kunt je dan weer inschrijven voor één of meerdere momenten. Studie na
school (SNS) geeft een extra ondersteuning aan leerlingen die thuis moeilijk tot studeren komen. LEES VERDER ...
WELCOME TO HOLLYWOOD! (locatie Horn). Dat is het thema van ‘SPOT ON’ dit jaar! Ben jij grappig, lenig, sportief? Kun jij
zingen, dansen, acteren, of heb jij nog een ander verborgen talent dat je graag met anderen wil delen? Geef je dan nu op voor
deze talentvolle en spectaculaire avond! Opgeven kan tot 22 maart, daarna beginnen de voorbereidingen! LEES VERDER ...
NIEUWS VAN HET CJG. De CJG tip van de maand gaat deze keer over ‘weerstand’. Wat kun je doen om thuis om te gaan
met weerstand bij pubers? Daarnaast is ook het aanbod van het CJG voor de komende tijd te vinden in dit bulletin. Deelname
aan deze activiteiten is gratis. LEES VERDER ...
UNIEKE INTERACTIEVE GAME IN LEUDAL: EENHEID 75. Zoek je een mooie invulling voor de herfstvakantie? Speel dan
mee met Eenheid 75. In dit spel beleef je een meeslepend verhaal. Je gaat op zoek naar aanwijzingen die ‘Eenheid 75’ helpen
om drugscriminaliteit aan te pakken, met behulp van augmented reality (AR). LEES VERDER ...

belangrijke data

Op onze website vindt u de actuele

JAARPLANNER.
Klik hier om deze in te zien.

Boekenfonds locatie Heythuysen: inloop onderbouw: dinsdag les 1 + 2, inloop bovenbouw dinsdag les 4 (beide in 022 of werkplek doc.)
Boekenfonds locatie Horn: het boekenfonds is elke dinsdag en vrijdag aansluitend aan het 7e uur (om 14.40 uur) geopend.
Sint Ursula
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INZET LEERLINGEN OPEN AVONDEN 2021
Op donderdagavond 11 en 25 november zijn weer onze
traditionele Open Avonden in Horn en op 18 november
en 2 december in Heythuysen. Tijdens deze avonden
heten we de ouders en leerlingen van van groep 7 en
8 van het primair onderwijs welkom op onze school.
Zij kunnen op deze manier laagdrempelig kennismaken
met onze school.
Meerdere vakgroepen en disciplines gaan zich presenteren, waardoor de bezoekers een compleet beeld
krijgen van onze school. Wij laten ons daarbij graag
helpen door onze leerlingen: zij kunnen immers prima

uitleggen hoe het eraan toegaat op onze school. Ook
dit schooljaar heeft een aantal vakgroepen daarom
leerlingen gevraagd om aanwezig te zijn in de lokalen
en om leerlingen van groep 7/8 en ouders te ontvangen.
Indien uw zoon/dochter zich hiervoor heeft opgegeven, wordt hij/zij verwacht op donderdag 11-11, 18-11,
25-11 of 2-12 van 17.45u tot 21.00u in Horn/Heythuysen. Alle leerlingen die op een donderdagavond assisteren, hebben op de daaropvolgende lesdag (12-11,
19-11, 26-11 of 3-12) de eerste 2 lesuren vrijaf.
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VAKANTIEREGELING 2022-2023
De schoolvakanties worden jaarlijks vastgesteld na een regionaal overleg om de verschillen tussen scholen zo
klein mogelijk te houden. Hieronder treft u een overzicht aan van de vakanties in schooljaar 2022-2023.
●
●
●
●
●
●
●
●

Herfstvakantie: 22 t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie: 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Carnavalsvakantie: 18 t/m 26 februari 2023
Paasmaandag: 10 april 2023
Meivakantie: 22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023
Pinkstermaandag: 29 mei 2023
Zomervakantie: 15 juli t/m 27 augustus 2023

TERUG NAAR INHOUD
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UPDATEN iPADS

De nieuwe versie van het besturingssysteem voor de iPad is al enige tijd geleden gelanceerd, iPadOS 15. We
hebben de afgelopen week gekeken of dit problemen oplevert voor veelgebruikte toepassingen.
Dit is niet het geval: de iPad mag dus geüpdatet worden. Dit mogen jullie zelf doen:
• Naar instellingen
• Algemeen
• Software update -> download en installeer
Voor locatie Horn geldt dat in de herfstvakantie de updates worden gepusht vanuit Jamf. Dit betekent dat je,
zoals altijd, de vraag krijgt om je toegangscode in te stellen. Je tikt dan de toegangscode in die je altijd op de
iPad gebruikt. Dit doe je twee keer. De update wordt dan uitgevoerd, als de iPad aan de lader hangt.
TIP: Weet je de toegangscode nu al niet meer, dan loop even langs bij ICT. We wissen dan de toegangscode en
daarna kun je hem opnieuw instellen. Als je de toegangscode niet meer weet na de update, dan blokkeert de
iPad en moeten we hem opnieuw installeren.
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JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR
Is er thuis te weinig geld om je kind te laten sporten
of iets aan kunst en cultuur te laten doen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport &
Cultuur betaalt de contributie / het lesgeld en eventueel de benodigde attributen. Zo kunnen ook kinderen
uit gezinnen waar weinig geld is, lid worden van een
sportclub of een dans, muziek, kunst – of theaterschool.
Hoe werkt het?
Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag
indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan
alleen gedaan worden door een intermediair. Hij of zij
kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking
komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind
vaak al binnen drie weken sporten of op les.
Wil je een aanvraag indienen? Vul dan alvast deze
ouderkaart in en neem die mee naar de afspraak met
de intermediair.

Onze intermediair is:
Mevr. Anneloes de Jong
a.dejong@ursula.nl
Wat is het bedrag?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op
basis van de hoogte van de
contributie / het lesgeld en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag, wordt de
bijdrage rechtstreeks aan de sportclub of vereniging
betaald. Je ontvangt eventueel ook een waardebon
voor sportattributen, die ingeleverd kan worden bij een
winkel in de buurt. De intermediair kan daar meer over
vertellen.
Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds
Sport & Cultuur? Lees hier verder.

TERUG NAAR INHOUD
Sint Ursula
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INFORMATIE VANUIT DE OUDERRAAD
Beste ouders/ verzorgers,
Het nieuwe schooljaar is alweer een eindje op weg en
ook de ouderraad heeft weer een nieuwe start gemaakt, gelukkig nu weer met vergaderingen op school!
*** OPROEP ***
Heeft u ook belangstelling voor het welzijn van leerlingen op school, wilt u weten hoe school omgaat met
thema’s als bijvoorbeeld passend onderwijs en dyslexie,
hoe de zorgstructuur opgezet is, welke activiteiten er
georganiseerd worden? Heeft u ideeën, zorgen of advies? Dan bent u bij de ouderraad op de juiste plek!
Wij ondersteunen en sparren met de schoolleiding over
diverse onderwerpen die ouders, leerlingen en school
aangaan. Wij dragen zo graag een steentje bij aan het
welzijn van onze kinderen op school!

voormalig zedenrechercheur. Nadere informatie en uitnodiging volgt in een volgend infobulletin.
*** FOCUS op BEROEP ***
Deze avond was georganiseerd door school (decanen)
in samenwerking met de ouderraad, voor de examenleerlingen van havo en vwo in Horn. Het doel van deze
avond was het ondersteunen van de leerlingen bij het
kiezen van een passend beroep en wat daarvoor nodig
is. Hiervoor is het belangrijk om goed zicht te krijgen
op de dagelijkse praktijk van diverse beroepsbeoefenaren. Er waren ruim 70 professionals aanwezig en de
leerlingen hebben hen kunnen bestoken met vragen.
Net als voorgaande edities, was deze ook weer succesvol!

Vergaderingen zijn 5 keer per jaar op maandagen, afwisselend op locatie Horn en Heythuysen. Eerstvolgende vergadering is op 6 december in Horn. U bent van
harte uitgenodigd ook deel te nemen in de ouderraad.

*** VERDER nog ***
Op 18 november organiseert MamaCafé Peel en Maas
een thema-avond die in het teken van pubers staat.
Verdere informatie zie: https://mamacafepeelenmaas.
wordpress.com/workshops/

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met
Barry Karis, 06-52634786 of u stuurt een e-mail naar
oudersvoorouders.ursula@gmail.com (hier kunt u
zich ook opgeven).

De ouderraad staat altijd open voor signalen van ouders. Neemt u gerust contact op, wij zullen uw opmerkingen en/of zorgen meenemen in onze vergaderingen.

*** INFO-avond ***
Noteert u alvast 15 december in uw agenda? Op deze
avond organiseert de ouderraad een informatieavond
met betrekking tot sociale media en de valkuilen ervan voor kinderen. Gastspreker zal zijn Lei Seuren,

Met vriendelijke groet,
de ouderraad
oudersvoorouders.ursula@gmail.com
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INHALEN TOETSEN (locatie Horn)
Proefwerken en overhoringen kunnen, zoals gebruikelijk, worden ingehaald op dinsdagmiddag. Voor schoolexamens (SE’s) (in de bovenbouwklassen) zijn er aparte momenten in het schooljaar ingepland.

dit moment schrijf je je in via de link in Magister, na
overleg met de vakdocent. Je haalt op dat moment
maximaal twee schriftelijke schoolexamens in (geen
luistertoetsen of mondelingen).

De eerstvolgende gelegenheid om SE’s in te halen is
op donderdag 4 november om 13.10 uur. Ook voor

Inschrijven voor het inhalen van een schoolexamen
kan tot en met maandag 1 november.

TERUG NAAR INHOUD
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INSCHRIJVING STUDIE NA SCHOOL (SNS) PERIODE 2 (Locatie Horn)
Beste leerlingen,
Het inschrijfformulier voor Studie na School (SNS) periode 2 wordt van 22-11 t/m 26-11 opengezet. Je kunt je
dan weer inschrijven voor één of meerdere momenten.
Studie na school (SNS) geeft een extra ondersteuning
aan leerlingen die thuis moeilijk tot studeren komen.
Op deze manier willen we ervoor zorgen dat iedere
leerling dezelfde kans krijgt om zo goed mogelijk te
presteren.
Vind je thuis dus niet de rust, vind je het plannen van
je huiswerk lastig, heb je (nog) niet de discipline om
geconcentreerd met schoolwerk bezig te zijn of wil je
gewoon graag op school studeren? Meld je dan aan
voor SNS periode 2 via deze link.
SNS is er van maandag t/m donderdag het 7e, 8e en
9e uur. Je kunt zelf aangeven wanneer en op welke
uren je hiervan gebruik wilt maken.

SNS is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Als je je inschrijft
moet je er ook naartoe gaan. De aanwezigheid wordt
gecontroleerd.
SNS loopt gelijk aan de Genius Hours.
Er nog 3 periodes:
• Periode 2 - 06/12 t/m 15/02
• Periode 3 - 21/02 t/m 10/05
• Periode 4 - 16/05 t/m 05/07
Met vriendelijke groet,
Dhr. G.F.T.T. Limpens
Teamleider
Dhr. T. Leurs
Docent economie, wiskunde
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Dat is het thema van ‘SPOT ON’ dit jaar!
Ben jij grappig, lenig, sportief? Kun jij zingen, dansen,
acteren, of heb jij nog een ander verborgen talent dat
je graag met anderen wil delen? Geef je dan nu op
voor deze talentvolle en spectaculaire avond!
Opgeven kan tot 22 maart, daarna beginnen de “echte” voorbereidingen! Mail om je op te geven naar:
spot-on@ursula.nl.
Generale repetitie: donderdag 7 april
Uitvoering: vrijdag 8 april

Niet alleen leerlingen zullen optreden, maar ook binnen het schoolteam hebben wij verborgen talenten. Zo
zal de docentenband optreden en wordt op deze avond
al een tipje van de sluier opgelicht van de komende
musical: The Wiz.
En natuurlijk hopen we iedereen die niet wil of kan
meedoen op deze avond te zien in het publiek.
Tot dan!

TERUG NAAR INHOUD
Sint Ursula
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CJG tip van de maand

WEERSTAND
Iedere ouder ervaart het wel eens (of wel vaker): ‘hun puber zet de hakken in het zand’.
Weerstand ontstaat als iets je raakt, dit geldt
voor kinderen maar ook voor volwassenen.
Je puber stelt zich op als felle tegenstander
van een voorstel of ontwikkeling, zonder de
positieve kanten te zien of een compromis
te willen sluiten. Door ouders wordt dit vaak
als een uitdaging ervaren. Wat kun je nou
doen om weerstand bij je puber te doorbreken?
1. Blijf allereerst zelf rustig en accepteer
dat de weerstand er is. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, maar
wat in ieder geval niet helpt is als je
gaat touwtrekken met je puber. Sterker nog, dat vergroot alleen maar de
weerstand.
2. Ga aan de kant van je puber staan en
ben nieuwsgierig naar de weerstand
van je puber. Bekijk wat er gebeurt
bij je puber en probeer dus niet vanuit jouw perspectief uit te leggen wat
je puber zou moeten doen of wat hij/
zij volgens jou verkeerd doet. Ga het
gesprek aan zonder oordeel en stel
vragen als: Wat is er bij jou gebeurd?
Hoe is het voor jou? Kun je me iets
vertellen over hoe jij het ziet? Zorg dat
je puber zich gezien en gehoord voelt.
3. Accepteer dat jij als ouder het gedrag
van je puber niet kan veranderen, dat
is aan hem/haar zelf. Waar je wel invloed op hebt is je eigen reactie op de
weerstand van je puber. Ga bij jezelf
na hoe je reageert en wat dit je oplevert. Wat zou het opleveren als je
anders zou reageren?
Meer weten over ruzie in de puberteit?
Klik HIER.

Cursus Kinderen in Echtscheidingssituaties (KIES)
Als ouders vorm je een veilige haven voor jouw kind(eren). Maar
wat als jij en jouw partner besluiten uit elkaar te gaan? Dit heeft
een enorme impact op jullie gezin, en dus ook de kinderen. De
K.I.E.S.-cursus is speciaal voor Kinderen In Echtscheiding Situatie en
hun ouders. Het is belangrijk dat kinderen gehoord worden in deze
situatie, dat ze een stem hebben en dat hun gedachten, gevoelens
en wensen en hopen ertoe doen. Niemand ‘kiest’ zomaar voor een
scheiding, zeker kinderen niet. Maar hoe nu verder?
Start maandag 1 november 16.00-17.00 uur CJG Roermond, Bredeweg 239d in Roermond. Aanmelden via groepswerk@cjgml.nl
Thema-avond: Puberbein
In de puberteit vindt er een enorme ontwikkeling plaats in de hersenen. Jongeren leren om zelf weloverwogen keuzes te maken, maar
dit doen ze door vallen en opstaan. In deze fase hebben ze hun ouders nodig om hen bij te sturen. Maar hoe doe je dat dan, bijsturen?
Tijdens deze bijeenkomst geven we inzicht in het puberbrein van
jongeren. Waarom denken pubers anders dan wij? Waarom reageren
zij soms anders dan we verwachten? En hoe ga je om met al hun
verschillende emoties?
We bespreken het pubergedrag en geven wij tips en adviezen hoe je
als ouder hiermee om kan gaan.
Woensdag 10 november 19.00-21.30 uur, Niekée Roermond, Oranjelaan 300, 6043GL Roermond
Webinar: Samengestelde gezinnen
Een samengesteld gezin brengt veel verandering met zich mee. Hoe
deze nieuwe situatie wordt geaccepteerd is bij iedereen anders. In
sommige gezinnen klikt het van nature heel goed en voelt het meteen vertrouwd. In de meeste situaties verloopt dit proces toch anders. Hoe zorg je ervoor dat beide gezinnen samen één worden? Het
kost tijd en energie voordat iedereen z’n plekje heeft gevonden in het
nieuwe fusiegezin. Dat is logisch, maar vaak ook heel ingewikkeld.
Wat is het geheim van een succesvol samengesteld gezin? Wat zijn
de valkuilen waar je voor moet oppassen? Hoe creëer je een fijne
omgeving waarin ieder gezinslid zich goed voelt? En wat als de kinderen niet kunnen wennen aan deze nieuwe situatie?
Tijdens het webinar geven we antwoord op al jouw vragen, en meer!
We geven praktische tips en adviezen die je zelf gemakkelijk kunt
toepassen. Welke rol speelt jouw nieuwe partner bijvoorbeeld in de
opvoeding? Wat zijn de do’s-and-dont’s voor jullie beiden? En hoe
kun je de kinderen betrekken in dit proces?
Donderdag 11 november 20.00-21.30 uur via Webinargeek
Workshop: Omgaan met emoties van jongeren
Jongeren kunnen heftig reageren door nieuwe en overweldigende
emoties die (onbewust) hun gedrag beïnvloeden. Het is belangrijk dat
jongeren leren om zichzelf te kalmeren als er iets gebeurt waardoor
ze van streek raken. Ouders kunnen helpen door emoties te erkennen en de juiste ondersteuning te bieden, zonder opdringerig te zijn.
Maar hoe doe je dat?
Donderdag 18 november 19.30-21.30 uur. CJG Echt-Susteren,
Chatelainplein 33, 6102 BB Echt-Susteren
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Sint Ursula

Gratis deelname voor alle activiteiten. Aanmelden kan ook via
info@cjgml.nl of www.cjgml.nl
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unieke interactieve game in Leudal

EENHEID 75
Zoek je een mooie invulling voor de herfstvakantie? Speel dan
mee met Eenheid 75.In dit spel beleef je een meeslepend verhaal. Je gaat op zoek naar aanwijzingen die ‘Eenheid 75’ helpen
om drugscriminaliteit aan te pakken. Met behulp van de augmented reality (AR) app ´Eenheid75´ ga je op zoek naar 8 verdachte
situaties in Leudal. Via aanwijzingen word je naar checkpoints in
Leudal geleid. Per checkpoint bekijk je een verdachte situatie via
de AR-app; de situaties verschijnen in de vorm van AR-objecten.
Ieder AR-object omvat een opdracht waarbij je per situatie het
juiste codewoord moet melden in de app. Om een opdracht op
te lossen maak je gebruik van de informatie die te vinden is in
deze krant.
De game is voor jong en oud. Iedereen kan meedoen. Individueel
of in een team. De enige voorwaarde is: je moet in het bezit
zijn van een smartphone die augmented reality ondersteunt. De
game is te spelen vanaf 18 oktober. Vanaf dan worden de aanwijzingen gedeeld via social media zodat je de AR-opdrachten
kunt spelen.
Hoe werkt het?
1. Volg ‘Eenheid 75 Leudal’ via Facebook en/of Instagram.
2. Download de App ‘Eenheid 75’ in de Play / App Store.
3. Meld je aan met de inlogcode: e75leudal (kleine letters)
4. Vul een gebruikersnaam / teamnaam in en maak een foto.
5. Volg de stappen in de App: lees de speluitleg en voorwaarden.
6. Spelen maar! Vind alle 8 verdachte situaties, meld ze via app.
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