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 1 - 8 september 2022 - schooljaar 2022/2023
OUDERS & LOB. Als ouder/verzorger heb je veel invloed op de loopbaankeuze van je kind. Het studiekeuzeproces kan echter
nog wel eens lastig zijn, voor leerlingen én ouders. Vandaar dat er een LOB-BOEKJE VOOR OUDERS is gemaakt, met daarin
de belangrijkste informatie.
ONDERWIJSBEURS ZUID: vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober 2022 in Veldhoven. Nu het schooljaar weer begonnen is, is het voor de (voor) laatstejaars leerlingen tijd om aan de slag te gaan met hun studiekeuze. Dit kan als een behoorlijke
expeditie voelen. Veel ouders vragen zich af hoe ze kun kind bij de studiekeuze kunnen helpen. LEES VERDER ...
STUDIE NA SCHOOL (locatie Heythuysen). Ook dit schooljaar wordt er studie na school aangeboden. Op dinsdag en donderdag kunnen leerlingen op school terecht om hun huiswerk te maken. SNS (studie na school) geeft extra ondersteuning aan
leerlingen die thuis moeilijk tot leren komen. LEES VERDER ...
INTRODUCTIE SCHOOLJAAR (locatie Heythuysen). Dinsdag en woensdag hebben onze leerlingen deelgenomen aan een
actief introductieprogramma. Als de inzet tijdens deze activiteiten een voorbode is voor de rest van het schooljaar dan gaan
we een prachtig jaar tegemoet. Een kort verslag van deze introductie staat in dit infobulletin. LEES VERDER ...

TEACHERLABS HAVO5 (locatie Horn). In de week van maandag 12 september starten de TeacherLabs van havo5. De leerlingen kunnen zich via hun mentor hiervoor inschrijven.

EEN “A’TJE” IN MAGISTER? (locatie Horn). Als leerlingen een les gemist hebben, dan verschijnt er een “A’tje” in Magister.
Deze A geeft aan dat een leerling onrechtmatig absent is geweest; de gemiste les moet dubbel ingehaald worden na schooltijd.
Leerlingen die een A in Magister zien staan, dienen zich zelf te melden bij hun leerlingcoördinator. LEES VERDER ...
INHALEN GEMISTE TOETSEN SCHOOLJAAR 22-23 (locatie Horn). Het kan natuurlijk gebeuren dat je afwezig bent bij een
toets. De procedure die dan gevolgd dient te worden (mits de afwezigheid geoorloofd was uiteraard), staat in dit bulletin. In de
regel is het inhaalmoment voor toetsen elke dinsdagmiddag vanaf 27 september tijdens les 8 en 9 in b208. LEES VERDER ...
INFORMATIE BOEKENFONDS (locatie Horn). Helaas heeft onze boekhandel niet alle leermiddelen kunnen leveren. Er ontbreekt nog erg veel. De reden is dat de uitgevers om meerdere redenen niet alles op tijd hebben geleverd. Wij betreuren dit
ten zeerste en zijn machteloos. Alle leerlingen die boeken missen hebben een tegoedbon ontvangen. LEES VERDER ...
NIEUWS VAN HET CJG. De CJG Tip van de maand gaat deze keer over ‘pesten’. Iedereen kan met pesten te maken krijgen.
Dit geldt als je kind gepest wordt, maar ook als je kind een pester of een meeloper is. Daarnaast staat ook het activiteitenaanbod van het CJG voor de komende periode in het infobulletin. LEES VERDER ...

belangrijke data

Op onze website vindt u de actuele

JAARPLANNER.
Klik hier om deze in te zien.

Boekenfonds locatie Heythuysen: inloop maandag lesuur 5 in lokaal 022 (eerste vier weken van het schooljaar).
Boekenfonds locatie Horn: het boekenfonds is elke vrijdag aansluitend aan het 7e uur (om 14.40 uur) geopend.
Sint Ursula
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ONDERWIJSBEURS ZUID

vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober 2022 in Veldhoven
Ga mee op expeditie studiekeuze!
Nu het schooljaar weer begonnen is, is het voor de
(voor) laatstejaars leerlingen tijd om aan de slag te
gaan met hun studiekeuze. Dit kan als een behoorlijke
expeditie voelen.
Veel ouders vragen zich af hoe ze kun kind bij de
studiekeuze kunnen helpen
De studiekeuze van je kind is een belangrijke keuze en
vaak de eerste grote beslissing die hij of zij op jonge
leeftijd neemt. Het proces richting een studiekeuze is
er een waar je kind hulp bij nodig heeft. Die hulp krijgt
je zoon of dochter op school door middel van LOB-activiteiten. Maar je kunt als ouder ook een belangrijke
rol spelen in de studie- en beroepskeuze van je kind,
breng bijvoorbeeld samen een bezoek aan de onderwijsbeurs.

OPLEIDINGEN OP MBO, HBO EN WO NIVEAU
Onderwijsbeurs Zuid biedt een groot overzicht van opleidingen op mbo, hbo en universitair niveau. Naast
de vele scholen en opleidingen zijn er ook (leerwerk)
bedrijven uit verschillende branches.
Maak eens een rondje over de beurs en praat met studenten en docenten van verschillende scholen en opleidingen, zij vertellen uit eigen ervaring hoe de studie
in elkaar steekt en geven een eerlijk antwoord op al
jullie vragen. Wat kun je verder nog doen? Stimuleer
je kind om na te denken over de vragen die hij/zij kan
stellen. Ondersteun en geef een duwtje in de rug waar
nodig.
LET OP! De leerlingen krijgen hiervoor geen verlof
op vrijdag! Voor meer informatie en gratis tickets:
Alles over studiekeuze | MBO, HBO & WO | Onderwijsbeurs Zuid

TERUG NAAR INHOUD

STUDIE NA SCHOOL (locatie Heythuysen)
Ook dit schooljaar wordt er studie na school aangeboden. Op dinsdag en donderdag kunnen leerlingen op
school terecht om hun huiswerk te maken. SNS (studie na school) geeft extra ondersteuning aan leerlingen die thuis moeilijk tot leren komen. Komt uw zoon/
dochter thuis niet tot het maken van het huiswerk, is
de discipline er nog niet om geconcentreerd bezig te
zijn of is het plannen nog lastig? Dan is er de mogelijkheid SNS te volgen.

Geeft uw zoon/dochter zich op dan wordt hij/zij ook
verwacht. De aanwezigheid wordt dan ook bijgehouden
in Magister. SNS is geen bijles. SNS wordt gehouden
op dinsdag en donderdag tijdens lesuur 7 t/m lesuur 9.
Wilt een leerling zich aanmelden voor SNS, dan kan
dat via dit inschrijfformulier.
Heeft u vragen? Stel ze gerust door een mail te sturen
naar somumh01@soml.nl.

TERUG NAAR INHOUD
Sint Ursula
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INTRODUCTIE SCHOOLJAAR (locatie Heythuysen)
Dinsdag en woensdag hebben onze leerlingen deelgenomen aan een actief introductieprogramma. Als
de inzet tijdens deze activiteiten een voorbode is
voor de rest van het schooljaar, dan gaan we een
prachtig jaar tegemoet.

Leerjaar 3 - Home of Heroes Buggenum
De introductie voor de leerlingen van leerjaar 3 vond
dit jaar voor de eerste keer plaats bij Home of Heroes
in Buggenum. Hier hebben de leerlingen een sportief
programma doorlopen waarbij de lasergame en de VRbril bijzonder in de smaak viel.

Brugklas
Na een uitgebreide kennismaking kregen de brugklassers dinsdag bezoek van theater Signatuur Onbekend.
Tijdens de voorstelling Brugklas Survival maakten onze
brugklassen op een ludieke wijze kennis met het reilen
en zeilen in de brugklas.
Op woensdag gingen de leerlingen op ontdekkingsreis
in het gebouw, ontvingen ze hun rooster en was er
ruimte voor spellen. Tijdens ‘ren je rot’, het ‘stokkenspel’ en ‘het vliegende tapijt’ leerden de leerlingen elkaar en hun mentor steeds beter kennen.

Leerjaar 4 - Spellen en Escaperoom Ospel
De leerlingen van leerjaar 4 hebben de Sherlock Holmes in zich naar boven kunnen halen tijdens een spannende ontsnappingstocht uit de escaperoom in Ospel.
Daarnaast hebben de leerlingen zich geamuseerd met
de buitenspellen.
Leerjaar 2 - Funbeach Panheel
Ook dit jaar zijn we met de leerlingen van leerjaar 2
te gast geweest bij Funbeach. Hier hebben de leerlingen kennis gemaakt met elkaar en met de mentoren
tijdens een actief programma rondom en in het water.

TERUG NAAR INHOUD
Sint Ursula
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EEN “A’TJE” IN MAGISTER? (locatie Horn)
Als leerlingen een les gemist hebben, dan verschijnt er
een “A’tje” in Magister. Deze A geeft aan dat een leerling onrechtmatig absent is geweest; de gemiste les
moet dubbel ingehaald worden na schooltijd.
Leerlingen die een A in Magister zien staan, dienen
zich zelf te melden bij hun leerlingcoördinator om toe
te lichten waarom deze melding in Magister staat.
Staat de A er per abuis of is er een legitieme reden

voor de afwezigheid, dan wordt samen gekeken naar
een passende manier om met de afwezigheid om te
gaan.
Leerlingen die zich (herhaaldelijk) niet zelf melden bij
een A, kunnen rekenen op extra sancties.
De leerlingcoördinatoren

TERUG NAAR INHOUD

INHALEN GEMISTE TOETSEN SCHOOLJAAR 22-23 (locatie Horn)
Het kan natuurlijk gebeuren dat je afwezig bent bij een
toets. De procedure die dan gevolgd dient te worden
(mits de afwezigheid geoorloofd was uiteraard), ziet er
als volgt uit:
•
•

De leerling neemt op de eerste dag dat hij/zij weer
op school is contact op met de vakdocent (zo nodig
per mail) om een inhaalafspraak te maken.
Nadat er een afspraak is gemaakt, schrijft de leerling zich in via de link “inschrijven inhaaltoetsen”,
te vinden in Magister, onder bronnen / gedeelde
documenten / Ho inschrijvingen. Inschrijven voor

•

dinsdag kan tot uiterlijk de zondagavond 23.59 uur
eraan voorafgaand.
Zowel de leerling als de vakdocent krijgt van de
inschrijving een bevestiging via de mail.

In de regel is het inhaalmoment voor toetsen elke
dinsdagmiddag vanaf 27 september tijdens lesuur 8 en
9 in b208.
Let op: voor schoolexamens is er een beperkt aantal
inhaalmomenten, zoals opgenomen in de jaarplanner.
Kijk bij het inschrijven goed voor welk moment je je
dient aan te melden.

TERUG NAAR INHOUD

INFORMATIE BOEKENFONDS (locatie Horn)
Helaas heeft onze boekhandel niet alle leermiddelen
kunnen leveren. Er ontbreekt nog erg veel. De reden
is dat de uitgevers om meerdere redenen niet alles op
tijd aan de boekhandel hebben geleverd. Wij betreuren
dit ten zeerste en zijn machteloos.
Alle leerlingen die boeken missen hebben een tegoedbon ontvangen. Zodra een titel binnen is ontvangt uw
zoon of dochter een mail met de gegevens wanneer
en waar het materiaal opgehaald kan worden. Indien

de gehele klas de titel mist worden deze boeken uitgedeeld door de betreffende vakdocent.
Indien iets niet klopt kunt u tot 1 oktober reclameren.
Tot 1 oktober is het boekenfonds elke dinsdag, donderdag en vrijdag aansluitend aan het 7e lesuur geopend.
Daarna alleen op vrijdag aansluitend aan het 7e lesuur.
Voor dringende zaken kunt u een mail sturen naar
w.kiggen@ursula.nl.

TERUG NAAR INHOUD

Sint Ursula
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CJG tip van de maand:
OMGAAN MET PESTEN
Iedereen kan met pesten te maken krijgen. Dit geldt
als je kind gepest wordt, maar ook als je kind een
pester of een meeloper is. Pesten kan op school, in
de vrije tijd en online gebeuren. Kinderen die weten van de gevaren op internet lopen minder kans
om gepest te worden. Het is dus belangrijk om dit
onderwerp met je kind te bespreken.
De oplossing zit niet in 3 tips, maar het is een start.
Onthoud vooral dat je pesten met elkaar moet oplossen!
Hier 3 tips:
1. Wacht niet af. Ga direct het gesprek aan als je
kind pest of gepest wordt. Praat met je kind, maar
ook met de (ouders van de) andere partij en met
school.
2. Neem je kind serieus. Luister naar zijn/haar verhaal over hoe er gepest wordt en waarom. Blijf
rustig.
3. Verzin samen met je kind oplossingen hoe het
pesten te stoppen.
Wil je meer weten over pesten? Kijk dan hier:
https://www.opvoeden.nl/overzicht/puber/gedrag/
pesten/
Wist je dat we 22 september het webinar ‘positief
coachen’ geven? Deze online thema-avond is speciaal ontwikkeld voor vrijwilligers bij verenigingen.
Het thema pesten komt ook aan bod. Aanmelden
kan via: WEBINAR POSITIEF COACHEN – centrum
voor jeugd en gezin (cjgml.nl)

Workshop
Ruzies in het gezin verminderen (11-16 jr)

Het gedrag van jongeren kan erg bepalend zijn voor de
sfeer thuis. En dat is leuk, zolang jongeren vol energie
zitten en zich goed voelen. Jongeren zitten in de bloei
van hun leven en ook hun puberbrein is nog volop in
ontwikkeling, met eventuele stemmingswisselingen als
gevolg. Waar ze op het ene moment de slappe lach
hebben, gaan ze het volgende moment de strijd aan
om niets. Dit kan leiden tot erg vervelende ruzies in het
gezin. Herken jij dit? 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 weten
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 vragen en gaan
we samen aan de slag met positieve opvoedvaardigheden. Dit alles met als doel om de harmonie in het gezin
terug te vinden.
Donderdag 15 september 9.30-11.30 uur CJG Leudal,
Schoolstraat 35 in Heythuysen

Webinar
Positief coachen

Een vereniging is een belangrijke omgeving voor kinderen. Samen met sport, spel of muziek bezig zijn, kan
o.a. het zelfvertrouwen van kinderen vergroten en leert
hen rekening te houden met een ander. Want wat is er
nu leuker dan samen met vrienden en vriendinnen een
sport/hobby te beoefenen of samen muziek te maken?
Als vrijwilliger wil je natuurlijk ook plezier hebben. Maar
wat doe je als de sfeer in de groep niet goed is? En
hoe ga je om met gedrag als: opstandigheid, brutaliteit,
kinderen met een diagnose en wat kun je voor een kind
betekenen als je ziet dat ‘ie het moeilijk heeft?
Tijdens dit webinar geven we antwoord op al deze vragen, en meer. We vertellen jou alles wat je moet weten
als vrijwilliger zodat kinderen hun hobby met plezier
kunnen uitoefenen. Ook geven we tips hoe je op een
positieve manier grip houdt op de groep.
Donderdag 22 september 20.00-21.30 uur, via Webinargeek
Gratis deelname voor alle activiteiten. Aanmelden kan
ook via info@cjgml.nl of www.cjgml.nl

TERUG NAAR INHOUD
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