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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.

MUSICAL: THE WIZ! Begin juni is het weer zover: op 8, 9 en 10 juni wordt de musical The Wiz opgevoerd. Via deze weg 
willen we jullie van harte uitnodigen voor deze musical in theater De Bombardon te Heythuysen. De deelnemende leerlingen 
en collega’s (locatie Horn) hebben maanden hard gewerkt om er een fantastische voorstelling van te maken. LEES VERDER ...

GEBRUIK VAN SNUS EN E-SIGARETTEN DOOR LEERLINGEN. In toenemende mate constateren wij het gebruik van Snus 
en e-sigaretten bij onze leerlingen. Als rookvrije school vinden wij dit een ernstige zaak, aangezien het gebruik van deze arti-
kelen nadelige effecten voor de gezondheid van de leerlingen als gevolg kan hebben. LEES VERDER ...

WISKUNDE IN DE ONDERBOUW: VAKOVERSTIJGENDE, CREATIEVE PROJECTEN (locatie Heythuysen). Binnen de 
schoolmuren van Sint Ursula Heythuysen werken onze leerlingen heel hard aan allerlei verschillende, grotere en toffe projecten 
waarin zij kennismaken met allerlei zaken uit het dagelijks leven. LEES VERDER ...

BEDRIJFSBEZOEK BIJ THOMAS REGOUT INTERNATIONAL IN MAASTRICHT. Wij organiseren een bedrijfsbezoek bij dit 
bedrijf om jongeren kennis te laten maken met procestechniek en maintenance. De jongeren kunnen met hun ouders een be-
zoek brengen en krijgen daar informatie over de beroepen procesoperator en maintenance technicia. LEES VERDER ...

SPOT ON: WEGENS SUCCES VERLENGD (locatie Horn). Afgelopen vrijdag waren alle schijnwerpers gericht op Spot On, 
de avond waarop leerlingen van Sint Ursula (en een paar docenten) hun talenten mochten laten zien. Het was de eerste ta-
lentenshow in vier jaar tijd. Het werd een groot succes. De avond krijgt dan ook ongetwijfeld een vervolg. LEES VERDER ...

INFORMATIEAVOND OUDERRAAD, PUBERS EN SOCIALE MEDIA: WAT ZIJN DE VALKUILEN? Graag nodigen wij u uit 
voor de informatieavond die op woensdag 18 mei 2022 zal plaatsvinden in Horn. Deze is georganiseerd door de ouderraad van 
Sint Ursula. Dit jaar is het thema: ‘Pubers en sociale media: wat zijn de valkuilen?’ LEES VERDER ... 

GO SAFE! (locatie Horn). 11 april heeft op school voor alle derdejaars de verkeersactiviteit Go Safe plaatsgevonden. Dit stond 
in het teken van rijden zonder invloed. Op een bepaald moment komen de meeste jongeren voor de keuze te staan om onder 
invloed, of met een ander onder invloed, deel te gaan nemen aan het verkeer. Welke keuze maak je dan? 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.

CONCEPT-NOTULEN MR-VERGADERING 24-03-2022. Op donderdag 24 maart 2022 heeft de medezeggenschapsraad 
vergaderd met de schoolleiding. De concept-notulen zijn via deze link terug te lezen.

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/16Ao-6HGLonuB1lZ05ouFsK8SEmr4c2Ss/view
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MUSICAL: THE WIZ!

Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),

Begin juni is het weer zover: op 
woensdag 8, donderdag 9 en vrijdag 
10 juni wordt de musical The Wiz 
opgevoerd. Via deze weg willen we 
jullie van harte uitnodigen voor deze 
musical in theater De Bombardon te 
Heythuysen. De deelnemende leer-
lingen en collega’s (van locatie Horn) 
hebben maanden hard gewerkt om er 
weer een fantastische voorstelling van 
te maken. Zo ook weer tijdens het re-
petitieweekend van 9 en 10 april. Het zou 
voor hen extra speciaal zijn als jullie komen 
kijken!

Kaartverkoop
De kaarten zijn ook dit jaar heel gemakkelijk online te 
bestellen en met iDeal te betalen. Via https://the-wiz.
weticket.com kunnen jullie vanaf vandaag de kaartjes 
bemachtigen. Deze link is ook terug te vinden op onze 
eigen website: www.ursula.nl 

De kaartverkoop is niet enkel voor leerlingen be-
doeld, maar ook voor ouder(s), verzorger(s), familie-
leden, buren, vrienden en andere geïnteresseerden!

Leerlingen van de onderbouw (locatie Horn) mogen 
deze musical als titel gebruiken op hun boekenlijst 
voor het vak Nederlands. 

Een speciaal woord van dank!
DeltaLimburg komt op donderdag 9 juni de 
musical weer op film vastleggen! Niet alleen 
richting deze mediapartij willen we een 
woord van dank richten, maar ook alvast 
richting de collega’s die achter de scher-
men iedere keer opnieuw een hand(je) 
helpen. Dhr. Claessen, dhr. Ramaekers, 
dhr. De Jong, dhr. Knapen, dhr. Linssen, 
dhr. Bexkens: bedankt voor jullie hulp! 
Melanie Bijlmakers (oud-leerling): bedankt 

dat je met jouw enthousiasme weer een 
fantastische choreografie hebt neergezet.  

En hebben jullie het fantastische logo van 
The Wiz al gezien? Dit is ontworpen door Fed-

de Lemmens, Sydney van Lier en Laurens Gezem-
pa uit T3 tijdens de lessen van D&T! Dank jullie wel! 
Last but not least willen we graag verschillende ouders 
van leerlingen bedanken voor hun fantastische bijdra-
ge aan deze musical in de vorm van een sponsoring 
vanuit hun bedrijf of het maken van de castfoto’s!

The Wiz 2022. Een prachtige musical die iedereen een 
avond vol plezier zal bezorgen. Dus bel je oom en tan-
te, stuur een appje naar je beste vriend(in) en kom 
met z’n allen een kijkje nemen op 8, 9 of 10 juni! 
Hopelijk tot dan!

Mevr. Willekens
Mevr. Verstappen
Mevr. Thönnissen

https://the-wiz.weticket.com
https://the-wiz.weticket.com
http://www.ursula.nl
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informatieavond ouderraad
PUBERS EN SOCIAL MEDIA: WAT ZIJN DE VALKUILEN?

Beste ouders,

Graag nodigen wij u uit voor de informatieavond die op 
woensdag 18 mei 2022 zal plaatsvinden in Horn. Deze 
is georganiseerd door de ouderraad van Sint Ursula. Dit 
jaar is het thema:

‘Pubers en social media: wat zijn de valkuilen?’

De wereld ligt aan hun voeten en ze hebben prachtige 
mogelijkheden. Maar ... er zijn ook valkuilen. Welke 
zijn dit en hoe gaan we daar met name ook als ouders 
mee om? Hoe is school hierop voorbereid? Wat kun-
nen we en moeten we ermee?
Deze en andere vragen zullen de revue passeren. Deze 
avond zal Lei Seuren (is voormalig zedenrechercheur 
en geeft voorlichting en advies over dit onderwerp) u 
meenemen in de bewustwording omtrent dit thema. 
(Dit doet hij overigens ook op een latere datum voor 
een deel van de leerlingen).

Via de link hieronder kunt u zich opgeven voor deze 
avond. Dit kan tot 16 mei.

Wij verwelkomen u graag in Horn!

INSCHRIJFFORMULIER INFORMATIEAVOND

BEDRIJFSBEZOEK BIJ THOMAS REGOUT INTERNATIONAL IN MAASTRICHT

Wij organiseren een bedrijfsbezoek bij dit bedrijf om 
jongeren van 13 t/m +/- 25 jaar kennis te laten ma-
ken met procestechniek en maintenance. De jongeren 
kunnen met hun ouders een bezoek brengen aan een 
technisch bedrijf en krijgen daar informatie over de be-
roepen procesoperator en maintenance technician, een 
rondleiding met verschillende stops bij afdelingen (Too-
ling, Maintenance, Operator, Training et.) en krijgen 
een presentatie over de bijbehorende mbo-opleidingen.

Een bezoek is interessant voor leerlingen van leerjaar 
2, 3 en 4, leerlingen die bezig zijn met LOB en hun 
sector- en studiekeuze.

Doelgroep:
vmbo-ers en havisten (leerjaar 2, 3, 4 en 5 bij havo), 
mbo-ers (diploma niveau 2/3/4) of mbo-uitvallers met 
een interesse in techniek.

Bedrijfsbezoek
Zaterdag 14 mei 2022
Locatie: Thomas Regout International in Maastricht

Inschrijven kan via deze link. 

TERUG NAAR INHOUD

https://forms.gle/awDWLvgkjkGGobpX9
https://forms.gle/awDWLvgkjkGGobpX9
https://bit.ly/3MleXIx
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GEBRUIK VAN SNUS EN E-SIGARETTEN DOOR LEERLINGEN

Constatering van een brugklasleerling:
“Ik zie het gebruik van e-sigaretten toenemen op 
school. In korte tijd zijn er veel meer mensen gaan 
e-roken op school. In de aula is het normaal gewor-
den om onder lesuren en in de pauzes te roken. Als 
de e-sigaret wordt gebruikt in de aula, ruik je dat best 
goed, daarbij komt een grote “rookwolk” uit de mond 
van de roker. Hier kunnen mensen in de omgeving last 
van hebben. De e-sigaretten zijn niet toegestaan op 
school. Het is niet gezond en kan verslavend werken. 
Een school moet haar leerlingen stimuleren gezonder 
te leven.”

Bovenstaand stukje tekst is geschre-
ven door een brugklasleerling en 
gericht aan de schoolleiding. De 
tekst geeft aan dat de zorgen die  
wij als school hebben over het 
gebruik van e-sigaretten ook 
bij de leerlingen leven. Een 
dapper besluit van deze leer-
ling om middels deze brief de 
alarmbel te luiden.

In toenemende mate constate-
ren wij het gebruik van Snus en 
e-sigaretten bij onze leerlingen. Als 
rookvrije school vinden wij dit een 
ernstige zaak, aangezien het gebruik van 
deze artikelen nadelige effecten voor de ge-
zondheid van de leerlingen als gevolg kan hebben.

Snus is een uit Scandinavië afkomstige middel om ni-
cotine af te geven aan het lichaam. Dit gebeurt door 
een zakje Snus achter de bovenlip te plaatsen zodat de 
nicotine snel door het slijmvlies kan worden opgeno-
men. Uit onderzoek van de wereldgezondheidsorgani-
satie blijkt dat het gebruik van Snus kankerverwekkend 

kan zijn. Daarom is het gebruik van Snus al sinds 1992 
verboden in de Europese Unie. Tevens waarschuwt de 
verslavingszorg voor het gevaar op verslaving bij het 
gebruik van Snus.

Naast het gebruik van Snus zien wij een toename van 
leerlingen die zich bezighouden met het zogeheten 
‘vapen’, het gebruik van een e-sigaret welke wel of 
geen nicotine bevat. Voor het gebruik van e-sigaretten 
in welke vorm dan ook staat in de Nederlandse wet 
een minimumleeftijd van 18 jaar. Ook een e-sigaret 
kan de gezondheid van onze leerlingen nu en op la-

tere leeftijd ernstige schade toebrengen. De kans 
op verslaving is overigens bij het gebruik van 

een e-sigaret ook aanwezig.

De zichtbare toename van het gebruik 
van deze middelen en het gemak 
waarmee erover wordt gesproken 
door de leerlingen zorgt ervoor dat 
we ons als school ernstig zorgen 
maken over de gezondheid van onze 
leerlingen. Daarom vragen wij u als 
ouder/verzorger om het gesprek aan 

te gaan met uw kind/pupil. Op school 
zullen wij dit ook doen. 

Het gebruik van Snus en e-sigaretten is net 
als het roken van andere rookwaren verboden 

op onze school. Bij overtreding van deze regel gelden 
dezelfde maatregelen zoals we hanteren bij het ‘ouder-
wetse’ roken op school. Tevens zullen de betreffende 
spullen in beslag worden genomen. U als ouder kunt 
deze spullen na schooltijd op komen halen bij de balie.

Hopelijk kunnen we er op deze manier samen voor 
zorgen dat we de opmars van deze nieuwe rage kun-
nen stoppen.

TERUG NAAR INHOUD
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wiskunde in de onderbouw
VAKOVERSTIJGENDE, CREATIEVE PROJECTEN (locatie Heythuysen)

Binnen de schoolmuren van Sint Ursula Heythuysen 
werken onze leerlingen heel hard aan allerlei verschil-
lende, grotere en toffe projecten waarin zij kennis-
maken met allerlei zaken uit het dagelijks leven. Alle 
aparte vakken komen ze natuurlijk niet gescheiden 
van elkaar tegen in het dagelijks leven, maar vormen 
1 groot geheel. Daarom zoeken docenten samen naar 
creatieve opdrachten om de leerlingen al hun kennis en 
vaardigheden te laten bundelen, verder te laten verdie-
pen en te laten oefenen. Zo hebben ze ‘’Wiskunde om 
ons heen’’ gemaakt, ‘’Winkelen in de klas’’ gedaan, 
‘’Hoeken bij techniek’’ + ‘’Spelen met perspectief’’ ge-
oefend en ‘’Show voor de mentoren’’ met dans, drama 
en toneel gedaan waarbij durf, zelfvertrouwen en lef is 
getoond. Zie beeldmateriaal voor de resultaten en een 
speciaal woord van dank aan de samenwerking van 
alle vakdocenten. 

Wiskunde in samenwerking met de mentorles
Mr. Bean show-groepsvorming-dans-zelfvertrouwen-durven-creatief

 
 

Wiskunde creatief aan de slag
Ruimtefiguren-fijne motoriek-creatief-eigen fantasie
 
 
 
 

 
Wiskundewedstrijd: Spelen met perspectief
Wiskunde buiten-kennismaken met perspectief-creatief en ruimte voor ei-
gen inbreng en fantasie-samenwerken

Wiskunde in samenwerking met BWI
Met de handen bezig zijn-creatief met soorten hoeken bezig zijn-goede 
samenwerking met BWI-collega’s
 
 

 
Wiskunde en kunstvormen
Kennismaken met collage-wat heeft allemaal met wiskunde te maken-waar 
vind je wiskunde in dagelijks leven
 
 

Wiskunde in samenwerking met vak Nederlands
Rekenen in praktijk-Wat is gemiddeld salaris in NL-Wat kost het leven per 
maand-Wat zijn vaste lasten-Brief naar de ouders-Dankbaarheid en waar-
dering
  
 

 
Creatief de winkel in
Winkelen in de klas-Schatten van bedragen-Schatten van totale bedrag

TERUG NAAR INHOUD
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SPOT ON: WEGENS SUCCES VERLENGD (locatie Horn)

Vrijdagavond 8 april waren alle schijnwerpers gericht 
op Spot On, de avond waarop leerlingen van Sint Ur-
sula (en een paar docenten) hun talenten mochten 
laten zien. Het was de eerste talentenshow in vier jaar 
tijd. Het werd een groot succes. De avond krijgt dan 
ook ongetwijfeld een vervolg.
 
Maar liefst veertien acts stonden op het programma, 
ingeleid en uitgeleid door DJ Peetex. Er waren veel 
muzikale optredens (een solo, duetten en complete 
bands), maar er was ook een dansgroep (K5 verkleed 
als K3) en stand-up comedy (van dhr. Claessen). Daar-
naast gaven de deelnemers aan de schoolmusical (Ur-
sula on Stage) al een voorproefje op wat nog komen 
gaat. Zij speelden, dansten en zongen twee scènes 
uit The Wiz. Enkele bovenbouwleerlingen hadden de 
muziekavond gemist en mochten hun optreden tijdens 
Spot On inhalen. Extra spannend dus, maar aan de 
reacties van het publiek te horen hoeven zij zich geen 
zorgen te maken over hun punt.
 
Naast veel bovenbouwleerlingen deden ook enke-
le brugklassers mee. Semm Vestjens en Zina Custers 
zongen Shallow en werden daarbij begeleid door dhr. 
Vaessen. Het was een geweldig optreden. Opvallend 
waren de relatief oude nummers die ten gehore ge-
bracht werden van bands als de Pixies (Where’s my 
Mind), AC/DC (Highway to Hell) en Mariah Carey (Hero). 
Ook de Ursulalaband (met de nadruk op lala) deed 
weer van zich spreken met een ouderwetse meezinger. 

Op naar volgend jaar!!!
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GO SAFE! (locatie Horn)

Maandag 11 april heeft op school voor alle derdejaars 
de verkeersactiviteit Go Safe plaatsgevonden. Deze 
verkeersactiviteit stond in het teken van rijden zonder 
invloed.

De strekking van de les was dat de meeste jongeren op 
een bepaald moment voor de keuze komen te staan 
om bijvoorbeeld onder invloed van alcohol, drugs of 
lachgas op de fiets te stappen en te gaan deelnemen 
aan het verkeer, of bij iemand in de auto te stappen 
die toch onder invloed is. Welke keuze maak je dan?! 
Stap je in, of niet en zo nee wie bel je dan.

Om dit bewustwordingsproces te versterken hebben 
ze met een VR-bril kunnen ervaren hoe lastig het is 

om aan het verkeer deel te nemen als je onder invloed 
bent. De eerste 20 seconden waren ze niet onder in-
vloed en daarna wel. Ze konden goed merken dat het 
fietsen steeds moeizamer ging en dat ze steeds vaker 
ergens tegenaan botsten.   

Jaarlijks vallen onder de groep jongeren de meeste do-
delijke verkeersslachtoffers, daarnaast zijn er ieder jaar 
ook heel veel jongeren die blijvend letsel oplopen.
Als verkeersdeelnemer heb je niet overal invloed op, 
maar als je zelf niet onder invloed bent, heb je meer 
invloed op de situatie.

TERUG NAAR INHOUD


