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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.

EXAMENTRAININGEN IN DE MEIVAKANTIE. Zoals eerder gecommuniceerd worden er in de meivakantie examentrainingen 
georganiseerd. Een groot aantal docenten is bereid deze trainingen te geven. Leerlingen ontvangen deze week een mail met 
een inschrijfformulier. Ze kunnen zich opgeven voor meerdere trainingen op 25, 26, 28 april, 4 en 6 mei. LEES VERDER ...

WIJZIGING PROCEDURE DOORGEVEN ABSENTIE (locatie Horn). Met ingang van komende week wijzigen er wat zaken in 
de manier waarop de absenties doorgegeven worden. We hebben wat wijzigingen aangebracht omdat er op deze manier een 
aantal zaken gedigitaliseerd kunnen worden. Wij zullen dus niet meer gaan werken met absentiebriefjes. LEES VERDER ...

NIEUWS UIT DE LEERLINGENRAAD (locatie Heythuysen). In de school hoorde ik (Jill van der Leeden) veel ideeën over de 
indeling van de pauzes, en de vraag kwam naar voren waarom leerlingen van de onderbouw en bovenbouw niet samen mogen 
pauzeren? Daarop onstond het idee om een gezamenlijke pauzeplek te creëren voor onder- en bovenbouw. LEES VERDER ...

STUDIE NA SCHOOL (locatie Heythuysen). De tweede periode van SNS is ten einde. De aanmeldingen verliepen nog steeds 
wat moeizaam, maar in de loop van de tweede periode stroomde steeds meer aanmeldingen binnen. In de week van 28 maart 
starten we met de derde periode SNS en ook nu willen we weer iedereen de kans geven in te schrijven. LEES VERDER ...

JEUGD & JONGERENWERK LEUDAL (locatie Horn). Op 19 april is het Team Jeugd en JongerenWerk in de Gemeente Leudal 
met een popcornmachine en een grabbelton vol stellingen tijdens de pauzemomenten aanwezig bij Sint Ursula te Horn. Zij 
gaan dan met de jongeren in gesprek over  o.a.vriendschap, loyaliteit, vertrouwen en eenzaamheid. LEES VERDER ...

GASTLESSEN ‘WEEK VAN HET GELD’ (locatie Horn). De Rabobank komt in samenwerking met Jongerenwerk Synthese 
gastlessen verzorgen voor alle derdejaarsleerlingen op maandag 28 maart voor alle derdejaarsleerlingen. Dit in het kader van 
de ‘week van het geld’. Verderop in het bulletin staat een flyer met meer informatie. LEES VERDER ...

NIEUWS VAN HET CJG. De CJG tip van de maand gaat deze keer over beweging. We weten allemaal dat het 
goed voor ons is en toch doen we het soms te weinig: bewegen. Voor onze kinderen is het goed om hier al vroeg 
kennis mee te maken. Daarnaast in dit bulletin: het overzicht van CJG-activiteiten . LEES VERDER ...

INHALEN TOETSEN (locatie Horn). Komende week staan weer inhaalmomenten voor schriftelijke toetsen gepland. Deze 
zien er als volgt uit: klas 1,2,3 op 29-3 en 31-3 van 14.40 tot 16.40 uur, klas 4,5,6 op 29-3 en 31-3 van 13.10 tot 16.40 uur. 
Via Magister kunnen de leerlingen de inschrijflink vinden. LEES VERDER ...

EXAMENTRAININGEN VOOR DE MEIVAKANTIE (locatie Horn). Voor de meivakantie is er ook een examentraining. Die 
training ziet er qua vorm en inhoud anders uit dan de training in de meivakantie. In de ochtend maakt de leerling een examen 
voor een bepaald vak. We bootsen daarbij de setting van het Centraal Examen na. 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 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.

TERUG NAAR ‘NORMAAL’. De afgelopen weken is het aantal meldingen van besmettingen met corona op school sterk te-
ruggelopen. We zien dan ook gelukkig dat de absenties sterk zijn afgenomen. Met ingang van 28 maart kiezen we er dan ook 
voor om de lessen weer regulier, zonder MEET, te gaan aanbieden. 

ALCOHOL, DRUGS EN GAMEN IN DE PUBERTEIT. Tabak, alcohol en cannabis waren vroeger meer normaal. Tegenwoordig 
is de keuze reuze en kan onze jeugd kiezen uit M (XTC), lachgas en wat al niet meer. De gedachte: “die van mij doet dat niet”, 
is niet helpend om experimenteel gedrag op tafel te krijgen. LEES VERDER ...

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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EXAMENTRAININGEN IN DE MEIVAKANTIE

Zoals eerder gecommuniceerd worden er in de mei-
vakantie examentrainingen georganiseerd. Een groot 
aantal docenten is bereid deze trainingen te geven.

Leerlingen ontvangen deze week een mail met een 
inschrijfformulier. Ze kunnen zich opgeven voor meer-
dere trainingen op maandag 25 april, dinsdag 26 april, 
donderdag 28 april, woensdag 4 mei en vrijdag 6 mei. 
De trainingen vinden plaats op de locatie Horn en du-
ren van 9.00 tot 12.00 uur (vmbo-t) en van 9.00 tot 
15.30 uur (havo/vwo). Wanneer een ochtendgroep te 
groot wordt, kan het zijn dat we voor het vmbo-t uit-
wijken naar de middag van 12.30 tot 15.30 uur.

Inschrijven kan tot en met maandag 11 april m.b.v. een 
Google Form. Afhankelijk van het aantal inschrijving 
gaat de examentraining door. Met klem stellen we dat 
opgeven ook deelnemen betekent; het zou namelijk 
enorm vervelend zijn dat de leerling een plek van een 
andere leerling bezet houdt die achteraf vrij bleek te 
zijn!

Na het invullen ontvangt de leerling via de mail een 
bevestiging. Uiterlijk in het begin van de week voor de 
meivakantie ontvangen de leerlingen nog een mail met 
informatie over de examentrainingen.

TERUG NAAR INHOUD

STUDIE NA SCHOOL (SNS) (locatie Heythuysen)

De tweede periode van SNS is ten einde. De aanmel-
dingen verliepen nog steeds wat moeizaam, maar in 
de loop van de tweede periode stroomde steeds meer 
aanmeldingen binnen.
In de week van 28 maart starten we met de derde pe-
riode 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 28 maart start de derde 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 ziet de leerling vervolgens de geplan-
de momenten SNS verschijnen zodat de leerling weet 
waar hij/zij 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

https://forms.gle/h5sjEr241wwUJKXR6
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NIEUWS UIT DE LEERLINGENRAAD (locatie Heythuysen)

In de school hoorde ik veel ideeën over de indeling 
van de pauzes, en de vraag kwam naar voren waar-
om leerlingen van de onderbouw en bovenbouw niet 
samen mogen pauzeren? Het idee om een gezamen-
lijke pauzeplek te creëren voor onderbouw en boven-
bouw werd tijdens één van de vergaderingen van de 
leerlingenraad besproken en werd daarna voorgelegd 
aan de schoolleiding. De schoolleiding is uiteindelijk tot 
het volgende besluit gekomen: ‘Onderbouwleerlingen 
mogen naar de bovenbouw-aula gaan, maar boven-

bouwleerlingen mogen niet naar de lichtstraat en 
onderbouw-aula gaan. Dit om daar een zo rustig en 
veilig mogelijke omgeving te behouden.’

Zelf vind ik dit toch wel een mooi resultaat wat wij met 
de leerlingenraad voor elkaar hebben gekregen en ik 
ben daarom ook blij dat ik dit namens de leerlingen-
raad met jullie mag delen.

Jill van der Leeden

JEUGD & JONGERENWERK LEUDAL (locatie Horn)

Op 19 april zijn Jordy, Anja en Michèle, Team Jeugd en 
JongerenWerk in de Gemeente Leudal met een pop-
cornmachine en een grabbelton vol stellingen tijdens 
de pauzemomenten aanwezig bij Sint Ursula te Horn. 
Zij gaan dan met de jongeren in gesprek over vriend-
schap, loyaliteit, vertrouwen, eenzaamheid en bewust 
zijn van wat er om je heen gebeurt. 

 Hun doel is om laagdrempelig het gesprek aan te gaan, 
bewustwording te creëren, behoeften op te halen en 
een luisterend oor te bieden als dit nodig blijkt te zijn.
 
De medewerkers van CJG, Vera en Lieke zullen ook 
aansluiten. Zij zijn tevens iedere dinsdag van 12u tot 
14u aanwezig in lokaal E108 tijdens inloopspreekuren.

TERUG NAAR INHOUD

WIJZIGING PROCEDURE DOORGEVEN ABSENTIE (locatie Horn) 

Met ingang van komende week wijzigen er wat zaken 
in de manier waarop de absenties doorgegeven wor-
den. We hebben wat wijzigingen aangebracht omdat 
er op deze manier een aantal zaken gedigitaliseerd 
kunnen worden. Wij zullen dus niet meer gaan werken 
met absentiebriefjes.

We onderscheiden twee redenen om een absentie te 
melden: 1) bij ziekte en 2) voor het aanvragen van 
(bijzonder) verlof. We hanteren hiervoor twee verschil-
lende procedures:

1. Ik wil mijn kind ziek melden:
Dit kan (bij voorkeur) via de Magisterapp of telefonisch 
tussen 08.00 uur en 08.30 uur op het nummer 0475-
582121. De Magisterapp is alleen te gebruiken als uw 
kind de gehele dag ziek is. 

Let op: als uw kind langer dan een dag ziek is, moet 
de melding elke dag opnieuw worden gedaan. 

Mocht uw kind vanwege medische redenen langer dan 
een week afwezig zijn, dan kunt u contact opnemen 
met de leerlingencoördinator van de betreffende af-
deling.

Hier vindt u de handleiding voor ziekmelden via Magis-
ter: handleiding ziekmelden via magister

2. Mijn kind moet naar een arts of therapeut onder 
schooltijd / Ik wil bijzonder verlof aanvragen:
U kunt hiervoor dit aanvraagformulier gebruiken. Om 
dit formulier in te vullen heeft u het leerlingnummer 
van uw kind nodig. 

TERUG NAAR INHOUD

TERUG NAAR INHOUD

https://www.ursula.nl/wp-content/uploads/2018/11/1819HEHOZiekmelden-via-magister.pdf
https://forms.gle/uRifhMDKNoxSSBeu7
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EXAMENTRAININGEN VOOR DE MEIVAKANTIE (locatie Horn)

Voor de meivakantie is er ook een examentraining. Die 
training ziet er qua vorm en inhoud anders uit dan de 
training in de meivakantie. In de ochtend maakt de 
leerling een examen voor een bepaald vak. We boot-
sen daarbij de setting van het Centraal Examen na, dus 
2,5 uur of langer werken aan een examen in een zaal.

De leerlingen krijgen deze week een inschrijflink en 
kunnen tot uiterlijk 1 april aangeven welk werk ze wil-
len oefenen op de verschillende dagen. De werkbe-

spreking is van 13.10 tot 15.10 uur en is zeer aan te 
raden. 

Vmbo-t
Alle leerlingen dienen aanwezig te zijn bij de nabe-
spreking. 

Havo/vwo
Leerlingen die een onvoldoende staan voor een vak 
zijn verplicht aan de nabespreking deel te nemen.

TERUG NAAR INHOUD

Datum vmbo-t havo vwo

14 april normale lesdag normale lesdag examentraining

15 april normale lesdag examentraining examentraining

18 april Tweede Paasdag

19 april normale lesdag examentraining examentraining

20 april normale lesdag examentraining examentraining

21 april examentraining

INHALEN TOETSEN (Horn)

Komende week zien de inhaalmomenten voor schrifte-
lijke toetsen er als volgt uit:

klas 1,2,3 op 29-3 en 31-3 van 14.40 tot 16.40 uur
klas 4,5,6 op 29-3 en 31-3 van 13.10 tot 16.40 uur

Via Magister kunnen de leerlingen de inschrijflink vin-
den. Houd bij de inschrijving rekening met de beschik-
bare toetstijden op de verschillende dagen.

We wensen de leerlingen veel succes met de inhaal-
toetsen.

TERUG NAAR INHOUD
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ALCOHOL, DRUGS EN GAMEN IN DE PUBERTEIT

Beste ouders, opvoeders, netwerkpartners, 

Tabak, alcohol en cannabis waren vroeger meer nor-
maal. Tegenwoordig is de keuze reuze en kan onze 
jeugd kiezen uit M (XTC), lachgas en wat al niet meer. 
Eigenlijk een goede vraag om te stellen aan uw kinde-
ren. De gedachte: “die van mij doet dat niet”, is niet 
helpend om experimenteel gedrag op tafel te krijgen.

Ook met gamen is niet iedereen opgegroeid en dat 
zorgt voor veel vragen: “Wanneer is het te veel? Moet 
ik me zorgen maken? Ze weten toch zelf wanneer ze 
moeten stoppen?” Kortom; er leven veel vragen bij 
ouders, opvoeders en collega’s die met jongeren wer-
ken. 

We nemen je graag mee in de wondere wereld van het 
Puberbrein, en de verleidingen die in deze tijd in de 
wereld van de jongeren spelen.

Wees welkom op 5 april om 19.30 uur om anoniem 
deel te nemen aan het Webinar!

Het invullen van deze vragenlijst duurt 1 minuut. Uw 
e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor het ver-
sturen van de link om aan het Webinar te kunnen 
deelnemen.

Alvast bedankt en tot 5 april!

P.s. Bent u toch verhinderd, geen probleem. Iedereen 
die zich aanmeldt krijgt een terugkijklink.

Team Preventie Vincent van Gogh

TERUG NAAR INHOUD

Webinar:
Alcohol, Drugs
en Gamen
in de pubertijd

Dinsdag

5 April

19.30 uur

aanvang
Scan de QR of klik hier
om u aan te melden

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9gujJF_daUWCWZ4WZqw6GW3AwiRrAqNJl2fOSEDj6hxUN0lYUzRIVkFaSk9ZSjZDRlJLNVZJTDJYTC4u
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TERUG NAAR INHOUD

CJG tip van de maand

BEWEGING BIJ PUBERS
We weten allemaal dat het goed voor ons is en toch 
doen we het soms te weinig: bewegen. Voor onze kin-
deren is het goed om hier al vroeg kennis mee te ma-
ken. Naast dat sporten ervoor zorgt dat je conditie op 
peil blijft, zorgt het er ook voor dat je jezelf beter kunt 
ontspannen. Je maakt je hoofd als het ware weer leeg. 
Wie wil dat nou niet na een stressvolle dag op school?
 
Maar hoe kun je er voor zorgen dat jouw puber uitein-
delijk meer gaat bewegen?
●	 Zoek het in allerlei dagdagelijkse dingen, bij-

voorbeeld de fiets pakken naar school/bijbaan/
vrienden etc. of kies voor de trap in plaats van 
de lift. Alle kleine beetjes helpen al. En (vooral 
fijn voor jou als ouder) klusjes doen in huis is 
ook bewegen.

●	 Praat met je puber over het te weinig sporten. 
Misschien willen ze wel, maar vinden ze er niet 
de tijd/ruimte voor om het te doen. Of twijfelen 
ze heel erg aan welke sport hij/zij zou willen 
doen. Wellicht kunnen jullie samen nadenken 
over de opties en mogelijkheden, zodat je kind 
wel (meer) kan sporten.

●	 Heeft jouw zoon/dochter een sport gekozen, 
maar maak je je als ouder zorgen om de kosten? 
Ouders die een laag inkomen hebben, kunnen 
gebruik maken van het Jeugd Sport Fonds of 
Jeugd Cultuur Fonds. Voor vragen hierover, kun 
je terecht bij het CJG.

 
Wil je meer beweegtips? Kijk dan HIER.
 

Op 21 april 2022 is er een webinar met het thema al-
leenstaand ouderschap. Mocht je een alleenstaande ou-
der zijn en behoeften hebben aan wat handvaten hoe 
hier mee om te gaan, meld je dan aan voor het webinar. 
Aanmelden kan via deze link.

Webinar Alleenstaand ouderschap
Als ouders besluiten uit elkaar te gaan, is dit vaak – on-
danks alles – een verdrietig moment. Je staat er vanaf 
nu voor je gevoel misschien alleen voor in de opvoeding. 
Dat kan heel pittig zijn. Alle taken komen nu op jou 
neer, maar hoe ga je daar mee om?
Hoe combineer je het alleenstaand ouderschap met werk? 
En kun je nog een sociaal leven opbouwen en onderhou-
den? Hoe kun je die balans (terug)vinden? Welke verwach-
tingen had jij van het ouderschap? Hoe zijn die verwach-
tingen veranderd? En wat verwachten kinderen eigenlijk 
van hun ouders? 
In dit webinar bespreken we de rol van alleenstaande ou-
ders en alle uitdagingen die daarbij horen. Je bent immers 
zeker niet de enige! Maar we kijken ook naar de toekomst: 
hoe zou je willen dat jouw leven er over 5 jaar uitziet? En 
hoe kun je dat bereiken? 
Tijdens het webinar geven we antwoord op al jouw vra-
gen, en meer! Je kunt jouw vragen anoniem stellen via 
onze privé chat.

Donderdag 21 april 20.00-21.30 uur, via Webinargeek

Workshop Ruzies in het gezin verminderen (11-16 jr)
Wanneer jongeren ruzie maken met andere gezinsleden, kan 
dit leiden tot vervelende situaties. Wat kun je als ouders in 
zo’n geval doen? Hoe kun je ruzies voorkomen en wat moet 
je wel of juist niet doen in het heetst van de strijd? We we-
ten dat jongeren nog vaardigheden moeten ontwikkelen om 
problemen op een goede manier op te lossen. Hoe kun jij als 
ouder bijdragen aan deze leercurve?
Tijdens deze workshop geven we antwoord op deze vra-
gen en gaan we samen aan de slag met positieve opvoed-
vaardigheden. Dit alles met als doel om de harmonie in 
het gezin terug te vinden.
Maandag 25 april 19.30-21.30 uur, CJG Roerdalen, Pastoor 
Ceijssenstraat 5 in Sint Odiliënberg
 
Gratis deelname voor alle activiteiten. Aanmelden kan ook 
via info@cjgml.nl of www.cjgml.nl

https://www.cjgml.nl/contact/
https://www.cjgml.nl/contact/
https://www.opvoeden.nl/beweegtips-2232/
https://www.opvoeden.nl/beweegtips-2232/
https://www.cjgml.nl/single-post-name/webinar-alleenstaand-ouderschap/
https://www.cjgml.nl/single-post-name/webinar-alleenstaand-ouderschap/
https://www.cjgml.nl/single-post-name/webinar-alleenstaand-ouderschap/
https://www.cjgml.nl/single-post-name/ruzies-in-het-gezin-verminderen-lezing-leudal/
http://www.cjgml.nl/
http://www.cjgml.nl/
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