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 12

-

19 mei 2022

-

schooljaar 2021/2022

CONCEPT-NOTULEN MR-VERGADERING 21-04-2022. Op donderdag 21 april 2022 heeft de medezeggenschapsraad vergaderd met de schoolleiding. De concept-notulen zijn via deze link terug te lezen.

WEEK VAN DE JONGE MANTELZORGER. Van 1 tot 7 juni is de nationale week van de jonge mantelzorger. Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 24 jaar die opgroeien met een familielid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. In deze week organiseert synthese een netwerklunch en reiken ze een presentje uit. LEES VERDER ...

SNS: VERANDERING AFSPRAKEN EN REMINDER (locatie Horn). Studie na school (SNS) is er voor leerlingen die thuis
moeilijk of niet aan huiswerk of leren toekomen. Binnen sns is er vooral begeleiding op het gebied van leren leren en hebben
ze een rustige plek om hun huiswerk te maken. LEES VERDER ...

MEDEDELING BOEKENFONDS, VOOR EXAMENLEERLINGEN (locatie Horn). Op 30 mei aanstaande moeten boeken, atlas
en kluissleuteltje ingeleverd worden. Indien je onverhoopt niet zelf in staat bent kan ook een ander (bijv. een familielid) deze
inleveren. Ook een klasgenoot kan je boeken inleveren. LEES VERDER ...

CJG TIP VAN DE MAAND: KOPIEERGEDRAG EN GROEPSDRUK. Als pubers elkaar leuk vinden, nemen ze vaak gedrag van
elkaar over. Dat hoort bij het leren van de rollen die het best bij je kind passen. Soms is het leuk als pubers elkaar nadoen,
maar het wordt vervelend als het om vloeken, pesten, liegen of stelen gaat. Wat kun je doen? 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 vrijdag aansluitend aan het 7e uur (om 14.40 uur) geopend.
Sint Ursula
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SNS: VERANDERING AFSPRAKEN EN REMINDER (locatie Horn)
Studie na school (SNS) is er voor leerlingen die thuis
moeilijk of niet aan huiswerk of leren toekomen. Binnen sns is er vooral begeleiding op het gebied van
leren leren en hebben ze een rustige plek om hun
huiswerk te maken.
De mogelijkheden voor studie na school zijn van maandag t/m donderdag van het 7e tot en met het 9e uur.
Een leerling kiest al dan niet samen met ouders/verzorgers en mentor welke uren hij/zij komt.
Wanneer leerlingen ingeschreven zijn, worden ze op
de afgesproken tijden verwacht. Bij lesuitval kan de
leerling een uur eerder naar sns komen (vanaf het 7e
uur), of naar huis als dit voor het 7e uur is. Lesuitval is
terug te zien in Magister.

Wanneer een leerling 3 x ongeoorloofd afwezig is geweest, dan mag de leerling niet meer deelnemen aan
studie na school. De mentor pakt dit op met de leerling en ouders/verzorgers.
Nieuwe inschrijvingen of wijzigingen verlopen via de
mentor.
De leerlingen die nu ingeschreven staan voor sns blijven
in principe ingeschreven tot het einde van dit schooljaar. Natuurlijk kan sns ook gestopt worden, wanneer
blijkt dat hier geen behoefte (meer) aan is. We laten
de inschrijfperiodes daarmee los.

TERUG NAAR INHOUD

MEDEDELING BOEKENFONDS, VOOR EXAMENLEERLINGEN (locatie Horn)
Inleveren boeken, atlas en kluisjessleutel op 30 mei a.s.
Beste eindexamenleerling,
Een van de laatste handelingen op school is het inleveren van de geleende leermiddelen en het kluisjessleuteltje.
Indien je onverhoopt niet zelf in staat bent kan ook een ander (bijv. een familielid) deze inleveren. Ook een klasgenoot kan je boeken inleveren. Leg ze dan van te voren in je kluisje en geef het kluisjessleuteltje aan je klasgenoot. Het is organisatorisch onmogelijk dat je je boeken vooraf al inlevert. Dat doe ik ook in geen enkel geval.
Wij danken jullie bij voorbaat voor jullie medewerking.
Succes met de examens,
W. Kiggen
Organisatie boekenfonds.
INLEVERSCHEMA MAANDAG 30 mei 2022
T4a

14.00 uur

H5b

14.40 uur

pauze

14.00 uur

T4b

14.10 uur

H5b

14.50 uur

V6a

14.20 uur

T4c

12.20 uur

H5c

15.00 uur

V6b

14.30 uur

H5a

14.30 uur

H5d

15.10 uur

V6c

14.40 uur

HERKANSINGEN / PROFIELVERBETERING
Indien je verwacht de boeken voor een bepaald vak nog nodig te hebben voor herkansingen en/of profielverbetering: dat kan! Geef dat aan bij het inleveren van de overige boeken. Lever die dan meteen na het examen in
bij de conciërgeloge met in elk boek je naam en klas.
DOORSTROOM (T4 à H4 en H5 à V5)
Heb je voor de overstap boeken nodig in de vakantie, dan kun je deze boeken lenen tegen betaling van een
waarborgsom van € 20,00. Maak hiervoor een afspraak met de heer W. Kiggen (w.kiggen@ursula.nl).
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CJG tip van de maand

KOPIEERGEDRAG EN GROEPSDRUK
Als pubers elkaar leuk vinden, nemen ze vaak gedrag van elkaar over. Dat hoort bij het leren van de rollen die
het best bij je kind passen. Soms is het leuk als pubers elkaar nadoen, maar het wordt vervelend als het om
vloeken, pesten, liegen of stelen gaat. Wat kun je doen?
1. Stel grenzen. Grenzen zorgen ervoor dat pubers weten waar ze aan toe zijn en wat je van hen verwacht.
2. Blijf daarin redelijk. In overleg met je puber kom je vaak tot de beste resultaten. Luister hierin goed naar
de argumenten van je tiener. Hoe meer je tiener het eens is met de regels, hoe beter ze zich eraan houden. Wanneer je dit samen bespreekt werkt dit dus het beste voor alle partijen.
3. Maak tijd vrij om met je tiener te praten en toon belangstelling voor degenen met wie je tiener omgaat.
Als je een goede band hebt, kun je makkelijker sturen en geeft je tiener ook sneller aan wanneer het niet
goed gaat.
Wil je meer weten over de sociaal- emotionele ontwikkeling van pubers? Kijk dan HIER.
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