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Sint Ursula

infobulletin voorinfobulletin voor

ouders/leerlingenouders/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.

ONDERWIJS VANAF 10 JANUARI. Op 3 januari a.s. krijgen we te horen hoe het onderwijs vanaf 10 januari ingevuld gaat 
worden. We hopen natuurlijk dat we open mogen en fysieke lessen aan elke leerling aan kunnen bieden. Er bestaat echter 
ook een kans dat (een gedeelte van) de lessen online gegeven moeten worden. LEES VERDER ...

INHAALMOMENTEN GEMISTE TOETSEN TIJDENS DE TOETSWEEK (locatie Heythuysen). In de eerste week na de kerst-
vakantie, op 13 januari en 14 januari les 1 en 2, staan de inhaaltoetsen gepland. Wanneer je welke toets moet maken hoor 
je na de vakantie. Voor leerlingen die de hele toetsweek gemist hebben wordt er nog gezorgd voor extra inhaalmomenten.

STUDIE NA SCHOOL (locatie Heythuysen). De eerste periode van SNS loopt langzaam ten einde. De aanmeldingen ver-
liepen wat moeizaam in het begin, maar we hebben in de loop van de eerste periode steeds meer aanmeldingen ontvangen.
In de week van 10 januari starten we met de tweede periode SNS. LEES VERDER ...

NIEUWJAARSONTBIJT (locatie Horn). De afgelopen periode hebben we ons, noodgedwongen, vooral moeten focussen 
op het geven van vaklessen en het maken van toetsen. Activiteiten hebben niet of nauwelijks plaatsgevonden. Om die reden 
hebben we besloten dat we op donderdag 13 januari twee extra mentorlessen inroosteren (lesuur 2 en 3). LEES VERDER ...

NIEUWS VAN HET CJG. De situatie met de lockdown waarin ’s avonds iedereen veelal thuis is met de vakantie voor de deur, 
is niet voor iedereen even prettig. Hoewel de maatregelen niet nieuw zijn, kan de rek er thuis uit zijn. We snappen dat dit 
ook van jullie als ouders opnieuw veel vraagt en de gezinssituatie misschien weer overhoop gegooid wordt. LEES VERDER ...

UPDATE VANUIT DE OUDERRAAD. De ouderraad vergaderde online op 6.12.21. In dit bulletin vindt u een kort verslag van 
de zaken die tijdens dit overleg werden besproken. Daarnaast wenst de ouderraad u en uw naasten fijne feestdagen en het 
beste voor 2022. LEES VERDER ... 

PROFIELWERKSTUKSTARTER VWO 5 (locatie Horn). Op 13-01 zullen de leerlingen van vwo 5 een lezing volgen over het 
doen van wetenschappelijk onderzoek. De lezing wordt aangeboden door onderzoekers van de universiteit van Nijmegen. Doel 
is het belang van het maken van een profielwerkstuk benadrukken in het licht van de overstap naar het wo. LEES VERDER ...

INFO OVER GSA SINT URSULA (locatie Horn). Graag willen wij jullie iets meer vertellen over de GSA (Gender & Sexua-
lity Alliance) op Sint Ursula. Dit is een organisatie die zich inzet voor gelijkheid en veiligheid van leerlingen op school. Vorig 
schooljaar heeft de GSA minder acties kunnen organiseren, maar dit schooljaar zijn we weer helemaal terug. LEES VERDER ...

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.

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.
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ONDERWIJS VANAF 10 JANUARI

Op 3 januari a.s. krijgen we te horen hoe het onderwijs 
vanaf 10 januari ingevuld gaat worden. We hopen na-
tuurlijk dat we open mogen en fysieke lessen aan elke 
leerling aan kunnen bieden. Er bestaat echter ook een 
kans dat (een gedeelte van) de lessen online gegeven 
moeten worden en dat er dus sprake is van onderwijs 
op afstand. Voor het geval dat deze situatie zich voor 
gaat doen, willen we enkele afspraken hierover met 
jullie delen. 
De meeste leerlingen zijn hier natuurlijk bekend mee, 
maar voor onze leerlingen in de brugklas zou onderwijs 
op afstand in het voortgezet onderwijs nieuw zijn.

De belangrijkste afspraak is dat iedereen tijdens elke 
Google Meet (goed) zichtbaar in beeld is en dat de mi-
crofoon standaard uit staat, zodat het rustig is tijdens 
de Meet. In de onderstaande afbeelding zie je verdere 
tip en tricks die ervoor zorgen dat jij de online lessen 
goed kunt volgen.

Laten we hopen dat dit bericht voor niets in het bul-
letin heeft gestaan en dat het onderwijs op 10 januari 
regulier kan starten.

TERUG NAAR INHOUD
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TERUG NAAR INHOUD

UPDATE VANUIT DE OUDERRAAD

De ouderraad vergaderde online op 6.12.21. Hieronder 
een kort verslag van de zaken die tijdens dit overleg 
werden besproken.
• We besloten een vergeten en verouderde KvK-in-

schrijving te behouden en te gaan vernieuwen.
• De school gaf een gedegen uitleg over de besteding 

van de NPO-gelden en de overwegingen en keu-
zes die hierin gemaakt zijn en nog gemaakt kunnen 
worden.

• De volgende keer spreken we over sociale veiligheid.
• De coronaregels en adviezen door het ministerie 

en GGD worden door de school overgenomen en 
omgezet. Verschil van opvatting hierover mag. Wij 
waarderen in dit kader de vlotte en duidelijke infor-
matie vanuit de school bij elke verandering.

Rechts ziet u een screenshot van de online vergadering 
van de ouderraad. Deze raad bestaat dit jaar uit:
(van links naar rechts en van boven naar beneden)

Frank Wetzels - Susan Naus - Barry Karis

Mirjam Feder - Elianne Brouwers - Lianne Zeevenhoven

Gerrianne Nouws - Esther van den Broek - Saskia Smeets

Simone van Eck 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Vanuit de Ouderraad St. Ursula   

                         Horn & Heythuysen, 

Wensen we jullie fijne feestdagen & alle goeds voor 2022! 

----------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------                

Komt u ons 
versterken?                                                            
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STUDIE NA SCHOOL (locatie Heythuysen)

De eerste periode van SNS loopt langzaam ten einde. 
De aanmeldingen verliepen wat moeizaam in het be-
gin, maar we hebben in de loop van de eerste periode 
steeds meer aanmeldingen ontvangen.
In de week van 10 januari starten we met de tweede 
periode SNS en ook nu willen we weer iedereen de 
kans geven op extra ondersteuning.
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, of heb je (nog) niet de discipline, 
om geconcentreerd met schoolwerk bezig te zijn? Dan 
biedt Sint Ursula kosteloos een ideale ondersteuning!
 
In de week van 10 januari start de tweede periode van 
SNS. 
• SNS zal plaatsvinden van maandag tot en met 

donderdag tijdens les 7, 8 en 9 op basis van vrij-
willigheid.

• Leerlingen kunnen zich opgeven, via het hieronder 
staande opgaveformulier.

• Leerlingen kunnen zich opgeven voor maximaal 3 
dagen en hierbij kan ook aangegeven worden of 
ze 1,2 of 3 lesuren blijven.

• Wanneer een leerling zich opgeeft voor 3 lesuren 
dient deze leerling ook te blijven tot het einde. 
Denk hier dus goed over na.

• Leerlingen kunnen ook later in de periode instro-
men, mits er nog plaats is.

Ga het gesprek aan met uw zoon/dochter/pupil en kijk 
samen of dit voor hem/haar kan bijdragen aan betere 
resultaten, meer rust of een betere studiehouding.
 
Ik hoop u op deze manier voldoende te hebben geïn-
formeerd. Mochten er toch nog vragen zijn, stuur dan 
een mail naar: j.roumen@ursula.nl
  

opgaveformulier locatie Heythuysen
 
In je lesrooster zie je vervolgens vanaf week 2 2022 
de geplande momenten SNS verschijnen zodat je weet 
waar je op welk moment wordt verwacht.
 
Planning:

periode 1 week 41-50

periode 2 week 2-11

periode 3 week 12-21

periode 4 week 22-28

TERUG NAAR INHOUD

NIEUWJAARSONTBIJT (locatie Horn)

De afgelopen periode hebben we ons, noodgedwon-
gen, vooral moeten focussen op het geven van vak-
lessen en het maken van toetsen. Activiteiten hebben 
niet of nauwelijks plaatsgevonden. Zowel collega’s als 
leerlingen hebben aangegeven de niet lesgebonden 
activiteiten te missen. Om die reden hebben we beslo-
ten dat we op donderdag 13 januari twee mentorlessen 
inroosteren (lesuur 2 en 3). Wij zullen de klassen dan 

voorzien van een ontbijtje en hopen dat de twee les-
sen op een fijne wijze ingevuld zullen worden.

Het ontbijt kan enkel op 13 januari doorgaan als we de 
leerlingen op school mogen ontvangen zonder dat zij 
anderhalve meter afstand van elkaar hoeven te hou-
den. Indien dit niet het geval is, zal het ontbijt op een 
later moment worden aangeboden aan de klassen.

TERUG NAAR INHOUD

https://forms.gle/h5sjEr241wwUJKXR6


Infobulletin voor ouders/leerlingen  -  editie 6  -  23 december 2021  -  schooljaar 2021/2022

Pagina 5 van 6Sint Ursula

PROFIELWERKSTUKSTARTER VWO 5 (locatie Horn)

Op 13 januari zullen de leerlingen van vwo 5 een lezing 
volgen over het doen van wetenschappelijk onderzoek. 
De lezing wordt aangeboden door onderzoekers van de 
universiteit van Nijmegen. Het doel van de lezing is het 
belang van het maken van een profielwerkstuk bena-
drukken in het licht van de overstap naar een univer-
sitaire vervolgopleiding. Er worden twee lezingen aan-

geboden; één voor leerlingen met een natuurprofiel en 
één voor leerlingen met een maatschappijprofiel. We 
hadden de universiteit zelf heel graag willen bezoeken 
maar dat is op dit moment helaas niet mogelijk. De 
lezing zal online worden aangeboden op onze school 
zelf. Na deze lezing gaan de leerlingen aan de slag met 
hun eigen profielwerkstuk.

TERUG NAAR INHOUD

TERUG NAAR INHOUD

INFO OVER GSA SINT URSULA (locatie Horn)

Beste leerlingen en ouders,

Graag willen wij jullie iets meer vertellen over de GSA 
(Gender & Sexuality Alliance) op Sint Ursula. De GSA 
is een organisatie die zich inzet voor de gelijkheid en 
veiligheid van leerlingen op school. Vorig schooljaar 
heeft de GSA minder acties kunnen organiseren door 
de pandemie, maar dit schooljaar zijn we weer hele-
maal terug. Coming Out Day en Paarse Vrijdag zijn de 
eerste twee acties van dit jaar geweest, de volgende 
actie zal Valentijnsdag zijn.

We hebben momenteel 15 leerlingen die zich inzetten 
voor de GSA, maar mocht je interesse hebben in de 
GSA kun je altijd een mailtje sturen naar: 
gsa@leerling.ursula.nl.

Houd zeker de Instagram van gsa.ursula in de gaten 
om op de hoogte te zijn van onze activiteiten! Scan de 
QR-code om meteen naar onze pagina te gaan.

Groetjes,

mevr. Claudia Claase & mevr. Saskia Hermans 
(begeleiders GSA)
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TERUG NAAR INHOUD

CJG tip van de maand:

IN LOCKDOWN
De situatie met de lockdown waarin ’s avonds iedereen veelal 
thuis is met de vakantie voor de deur, is niet voor iedereen 
even prettig. Hoewel de maatregelen niet nieuw zijn, kan de 
rek er thuis uit zijn. We snappen dat dit ook van jullie als ou-
ders opnieuw veel vraagt en de gezinssituatie misschien weer 
overhoop gegooid wordt. Hoe ga je als ouder om met de nieu-
we thuissituaties die is ontstaan? Met de onderstaande tips 
hopen we je op weg te helpen. 

1. Blijf het goede voorbeeld geven en vergeet jezelf niet. 
Deze tips komen vaak voor in onze tip van de maand, 
maar het zijn ook twee hele belangrijke die ouders snel 
uit het oog verliezen. Kinderen en jongeren kijken in 
nieuwe situaties als deze naar hun ouders en ande-
re rolmodellen om hun heen en stemmen hun reactie 
hierop af. Thuiswerken, huishouden en een gezin run-
nen vragen veel van je als ouder. Om kalm te kunnen 
blijven, plan vooral ook tijd voor jezelf in en zoek even 
de rust op, om het goede voorbeeld uit te kunnen blij-
ven dragen; je krijgt immers terug wat je erin stopt. 
Sta hierbij stil. Wat betekent goed voor jezelf zorgen 
voor jou? En hoe zorg jij dat je daar zo goed mogelijk 
aan toe komt?

2. Zorg voor dagritme en afwisseling. Nu vele zaken weg-
vallen, zoals even snel naar een (niet-)essentiële win-
kel, sportschool of andere zaken van entertainment, 
is wellicht je eigen planning verandert. Daar bovenop 
zijn de kinderen de komende weken ook veelal thuis.  
Probeer ook nu toch de nodige structuur te vinden. 
Houd normale bedtijden, plan het ontbijt, de lunch, 
het avondeten en eventuele andere eetmomenten 
op dezelfde momenten als voorheen. Zorg daarnaast 
voor quality time met het gezin en maak zo nodig een 
weekplanning zodat jij en de rest van het gezin niet 
voor verrassingen komen te staan. En ja, het klinkt als 
extra werk, maar het kan ook veel onrust voorkomen. 
Als je alles tegelijkertijd doet, doe je eigenlijk iedereen 
te kort. Een heldere scheiding tussen werktijd en vrije 
tijd zorgt voor rust.

3. Blijf realistisch. Er zijn momenten waarop je niet alle 
ballen in de lucht hoeft te houden. Durf af te wijken 
van jouw plan als dat nodig is, wees flexibel en deel je 
zorgen. Wees mild voor jezelf en anderen. Is het nodig 
om even een extra pauze te nemen, een paar snippe-
ruren op te nemen of een oppas in te vliegen, dan is 
het waarschijnlijk ook nodig. Bereid jezelf voor op zulke 
lastige momenten. Heb gesprekken met je partner, je 
familieleden of je werkgever. Deze situatie kan veel 
van een gezin vragen en investeer daarom juist in deze 
periode in knuffels, liefde en aandacht voor je gezin 
en jezelf.

 
Meer weten over hoe je goed voor jezelf kan zorgen? 
Kijk dan HIER.

ASS-ouders
Ben jij vader of moeder van een kind met ASS?
Wil je je kind voorbereiden op een meer zelfstan-
dig leven, voor als hij/zij straks volwassen is? Kom 
dan naar de gespreksgroep ASS-ouders! Samen met 
andere ouders 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 25 januari 19.30-21.30 uur CJG Echt-Suste-
ren, Chatelainplein 33 in Echt. Aanmelden kan HIER

Ik ben er ook nog
Training voor kinderen van 8 t/m 16 jaar die een 
broer of zus hebben met autisme.
Kinderen ontmoeten lotgenoten en krijgen informatie 
over wat er met hun broer of zus aan de hand is. Hoe 
kunnen ze hiermee leren omgaan? Wat doet het met 
hun eigen gevoelens? Natuurlijk is er ook volop ruim-
te om vragen te stellen
Start maandag 7 maart 2022 15.30-17.00 uur CJG 
Weert, Vogelsbleek 10 in Weert Aanmelden kan tot 
25 januari via groepswerk@cjgml.nl.

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 Kinderen In Echtscheiding Situatie en hun 
ouders. Het is belangrijk dat kinderen gehoord wor-
den 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, ze-
ker kinderen niet. Maar hoe nu verder?
Start donderdag 17 maart 15.30-16.30 uur CJG 
Weert, Vogelsbleek 10 in Weert
Start donderdag 17 maart 15.30-16.30 uur CJG 
Roermond, Bredeweg 239d in Roermond Aanmelden 
kan tot 25 januari via groepswerk@cjgml.nl
 

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

https://www.opvoeden.nl/goed-voor-jezelf-zorgen-7143/
https://www.opvoeden.nl/goed-voor-jezelf-zorgen-7143/
https://www.cjgml.nl/single-post-name/kinderen-in-echtscheiding-situatie-weert/
http://www.cjgml.nl/
http://www.cjgml.nl/

