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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.

UPDATE EXAMENCIJFERS. In het vorige infobulletin hebben we al veel geslaagde leerlingen kunnen feliciteren. Inmiddels is 
ook de uitslag binnen van de vmbo-basis- en -kaderexamens (tijdvak 1). Percentages daar zijn 96,6% (basis) en 100% (kader). 
Gefeliciteerd allemaal! Dat brengt het voorlopig gemiddelde voor de hele school op 94,1%. LEES VERDER ...

PLASTIC PROJECT BEELDEND VORMEN (locatie Heythuysen). Binnen de lessen beeldend vormen zijn we al een aantal 
weken bezig met het Plastic Project. In samenwerking met St. Kunst en Cultuur Leudal en de kunstenaars Michiel Romme en 
Guus van den Akker werken de leerlingen van 1GT1 en 1GT2 aan dit project. LEES VERDER ...

RESTITUTIE EIGEN BIJDRAGE SCHOOLACTIVITEITEN 16-6 (locatie Horn). Donderdag 16-6 ontvingen we het trieste bericht 
dat een van onze leerlingen van de locatie Horn overleden is als gevolg van een noodlottig ongeval. De activiteiten die op die dag 
op het programma stonden, zijn komen te vervallen. De betaalde eigen bijdrage zal voor de zomervakantie worden terugbetaald.

AANGEPAST LESROOSTER VOLGENDE WEEK. Aanstaande maandag (27 juni) staat de jaarlijkse SOML-dag gepland. De 
leerlingen hebben die dag lesvrij. Daarnaast staat volgende week vrijdag (1 juli) een activiteit voor al het personeel van Sint 
Ursula gepland in de middag. Alle lessen in de middag (na les 5) worden daarom uitgeroosterd. 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.

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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UPDATE EXAMENCIJFERS

In het vorige infobulletin hebben we 
al veel geslaagde leerlingen kunnen 
feliciteren. Inmiddels is ook de uit-
slag binnen van de vmbo-basis- en 
-kaderexamens (tijdvak 1). Percenta-
ges daar zijn 96,6% (basis) en 100% 
(kader). Gefeliciteerd allemaal! Dat 

brengt het voorlopig gemiddelde voor 
de hele school op 94,1%. 

Alle leerlingen die nog aan de bak 
moe(s)ten in het tweede tijdvak, of 
nog een werk in het derde tijdvak 
moeten maken: veel succes gewenst!
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Heythuysen Horn

 vmbo-bb vmbo-kb vmbo-gl vmbo-tl vmbo-tl havo vwo ath. gym.

Na TV1        

deelnemers 29 39 59 3 70 98 55 36 19

gespreid examen 0 0  0 0 0 1 2 2 0 

gespreid over TV 0 0 4  0 2 2 4 3 1

totaal TV1 29 39 55 3 68 95 49 31 18

geslaagd na TV1 28 39 48 3 64 87 47 29 18

(voorlopig) afgewezen 1 0 7 0 4 8 2 2 0 

percentage 96,6 100,0 87,3 100,0 94,1 91,6 95,9 93,5 100,0
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AANGEPAST LESROOSTER VOLGENDE WEEK

Aanstaande maandag (27 juni) staat de jaarlijkse 
SOML-dag gepland. Op deze dag ontmoeten alle colle-
ga’s van de middelbare scholen die samen de Stichting 
Onderwijs Midden-Limburg vormen elkaar. De leerlin-

gen hebben die dag lesvrij. Daarnaast staat volgende 
week vrijdag (1 juli) een activiteit voor al het personeel 
van Sint Ursula gepland in de middag. Alle lessen in de 
middag (na les 5) worden daarom uitgeroosterd. 

PLASTIC PROJECT BEELDEND VORMEN (locatie Heythuysen)

Binnen de lessen beeldend vormen zijn we al een aan-
tal weken bezig met het Plastic Project. In samenwer-
king met St. Kunst en Cultuur Leudal en de kunste-
naars Michiel Romme en Guus van den Akker werken 
de leerlingen (dhr. N. Roumen met 1GT1 en mevr. J. 
Bell met 1GT2) aan dit project. Hierbij wordt de fantasie 
van de leerling geprikkeld en uitgedaagd om van plas-
tic afvalmateriaal kunstwerken te maken en een stukje 
bewustwording te creëren m.b.t. de berg afval die we 
met zijn allen produceren. Bij het schoolvak Nederlands 
wordt hier ook aandacht aan besteed in de vorm van 

een stukje informatieve tekst en verslaglegging van het 
hele proces.

Op vrijdag 8 juli om 13.00 uur is de feestelijke opening 
van de expositie van de creatieve kunstwerken in de 
bibliotheek van het Heythuysen. Daar zullen de kunst-
werken twee weken te bezichtigen zijn. Eenieder die 
geïnteresseerd is, is van harte welkom bij de opening.

Dit bijzondere project is ook De Limburger niet ontgaan, 
zoals op bijgevoegde afbeelding uit de krant te zien is.

TERUG NAAR INHOUD


