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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.

GESLAAGDE EERSTE OPEN AVOND. Op donderdagavond 13/10 vond de eerste open avond van dit schooljaar plaats op bei-
de locaties. Inmiddels kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde avond met een grote opkomst. Na een presentatie konden 
ouders/verzorgers en onze toekomstige leerlingen kennismaken met onze gebouwen, vakken en collega’s. LEES VERDER ...

INFO UIT DE OUDERRAAD. De eerste ouderraadvergadering heeft plaatsgevonden en we hebben nieuwe leden mogen ont-
vangen! Dat is heel fijn, want hoe meer ouders, hoe gevarieerder ook de inbreng van onderwerpen. Deze avond zijn onder 
andere aan bod gekomen: de beroepenavond, corona, energie, subsidie en vrijwillige ouderbijdrage. LEES VERDER ...

STUDIE NA SCHOOL (locatie Heythuysen). Studie na school is gestart op 20 september jl. In een kleine setting is er onder 
begeleiding een plek om huiswerk te maken en te leren. SNS vindt plaats op dinsdag en op donderdag tijdens lesuur 7 t/m 9. 
De leerling kan zich opgeven voor minimaal 1 lesuur per week. Beide dagen komen is ook mogelijk. LEES VERDER ...

AMN BALANS (locatie Heythuysen). Dit jaar zal voor leerjaar 1, 2, 3 de AMN balans worden afgenomen. De AMN Balans 
is een vragenlijst die gericht is op de sociaal-emotionele situatie van de leerling. De factoren die gemeten worden hebben 
betrekking op thuis, school, motivatie, gedrag en persoonlijkheid. LEES VERDER ...

ACTIVITEITENDAG 21 OKTOBER (locatie Heythuysen). Op de vrijdag voor de herstvakantie staan mooie activiteiten ge-
pland, om samen de vakantie in te kunnen luiden! Leerjaar 1 bezoekt Toverland, leerjaar 2 gaat aan de slag met het thema 
Halloween en leerjaar 3 en 4 gaan survivallen met Zipwire! LEES VERDER ...

ACTIVEREN CJG-PAS (locatie Horn). Alle leerlingen van Sint Ursula Horn hebben afgelopen woensdag een mail ontvangen 
van CJP over het activeren van de CJP-pas. Met deze pas krijgen jullie verschillende kortingen op toegangsbewijzen van ver-
schillende culturele instellingen, maar ook op heel veel andere producten. Zie hiervoor: www.cjp.nl. LEES VERDER ...

TO VAPE, OR NOT TO VAPE? Jullie hebben ongetwijfeld wel gehoord van wegwerpvapes. Deze blijken behoorlijk populair 
te zijn onder jongeren, maar ze zijn helaas verre van onschadelijk. Vaak zijn deze wegwerpvapes / e-sigaretten verkregen via 
sites als AliExpress en worden ze op scholen via Snapchat doorverkocht. LEES VERDER ... 

EXCURSIE ROTTERDAM AARDRIJKSKUNDE H5 & V6 (locatie Horn). Woensdag 28 september zijn wij als aardrijkskunde-
cluster naar Rotterdam mogen gaan! Dit was om de leerstof over leefbaarheid in de praktijk te ervaren. We verplaatsten ons 
per fiets, aanvankelijk onder leiding van twee werknemers van de woningcoöperatie Havensteder. LEES VERDER ...

OPSTART PROFIELWERKSTUK 5 VWO (locatie Horn). Onze vwo-leerlingen maken in leerjaar 5 hun profielwerkstuk. Om 
ervoor te zorgen dat ze zo goed mogelijk aan dit omvangrijke werkstuk kunnen starten, zijn we voor de opstart naar de Rad-
boud Universiteit in Nijmegen gegaan. Daar werd de groep in tweeën gesplitst.  LEES VERDER ...

SMOKEFREE CHALLENGE: NIET ROKEN, DAT IS STOER! (locatie Heythuysen). Leerjaar 1 neemt ook dit schooljaar deel 
aan de landelijke Smokefree Challenge. Deze challenge heeft als doel om de niet-roken-norm zo lang mogelijk vast te houden. 
De challenge richt zich vooral op de voordelen van niet-roken. Deze challenge start begin november. LEES VERDER ...

FIETSCONTROLE FIETSEN BRUGKLASSERS (locatie Horn). Uw zoon of dochter komt meestal met de fiets naar school. 
Dit is niet geheel zonder gevaar. We bespreken dan ook in de mentorles met de leerlingen hoe ze veilig van en naar school 
kunnen fietsen. Gezien worden, zeker in de donkere maanden van het jaar, is dan heel belangrijk. LEES VERDER ...

VERSLAG VERGADERING MR 06-10-2022. Op 6 oktober heeft de medezeggenschapsraad met de schoolleiding vergaderd. 
Het concept-verslag van deze bijeenkomst is via deze link te lezen. 

mailto:?subject=
http://www.cjp.nl
https://drive.google.com/file/d/1-j4nVhANXqcEQBev_FRSQreMVLFA6Lym/view?usp=sharing
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GESLAAGDE EERSTE OPEN AVOND

Op donderdagavond 13 oktober vond de eerste open 
avond van dit schooljaar plaats op beide locaties. In-
middels kunnen we terugkijken op een zeer geslaag-
de avond met een grote opkomst. Na een presentatie 
konden ouders/verzorgers en onze toekomstige leer-

lingen kennismaken met onze gebouwen, vakken en 
collega’s. Met hulp van onze eigen leerlingen werd 
op een actieve en enthousiaste wijze de school op de 
kaart gezet. 
GESLAAGD!

TERUG NAAR INHOUD

TO VAPE, OR NOT TO VAPE?

Wellicht denkt u bij het zien van de afbeelding hiernaast: “Goh, wat een leuke 
markeerstiften!” Maar nadere inspectie wijst uit dat het hier niet gaat om stif-
ten, maar om wegwerpvapes. Deze blijken behoorlijk populair te zijn, maar ze 
zijn helaas verre van onschadelijk. Vaak zijn deze wegwerpvapes / e-sigaretten 
verkregen via sites als AliExpress en worden ze op scholen via Snapchat door-
verkocht.

Dit  filmpje van NOS Stories geeft (laagdrempelig) informatie over de vapes. Ook 
een kijktip: Arjen Lubach over vapen. Wellicht een goed idee om (een van deze 
items) samen met uw zoon/dochter te bekijken! Een paar belangrijke zaken uit 
deze filmpjes samengevat: experts maken zich zorgen om de populariteit van de 
e-sigaret, omdat deze werkt als een opstapje naar het roken van echte tabak. 
Daarnaast constateren experts dat er wel degelijk schadelijke stoffen in de e-si-
garetten zitten en we hebben er nog geen idee van wat die op de lange termijn 
aanrichten. 

Voor de volledigheid wijzen we ouders en leerlingen erop dat onze school vol-
ledig rookvrij is (conform de wettelijke verplichting) en dat op grond 
hiervan ook het roken van elektronische sigaretten als 
vapes en shishapennen niet is toegestaan. 
Deze zaken worden dus in beslag ge-
nomen als een leerling deze onver-
hoopt toch bij zich heeft op school.

https://youtu.be/pkoUUB4n-aM
https://www.youtube.com/watch?v=CX3EpKTtdlA
https://www.youtube.com/watch?v=CX3EpKTtdlA
https://www.youtube.com/watch?v=CX3EpKTtdlA
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INFO UIT DE OUDERRAAD

De eerste ouderraadvergadering heeft plaatsgevonden 
en we hebben nieuwe leden mogen ontvangen! Dat is 
heel fijn, want hoe meer ouders, hoe gevarieerder ook 
de inbreng van onderwerpen. 

Deze avond zijn onder andere aan bod gekomen:
●	 BEROEPENAVOND die een groot succes was!
●	 scenario’s die gaan gelden voor CORONA, mocht 

dit helaas weer aan de orde komen
●	 wat kan en gaat school doen aan het thema ENER-

GIE ; helaas kan ook school hier niet omheen
1. 

●	 er is een SUBSIDIE BASISVAARDIGHEDEN aan-
gevraagd en hopelijk komt deze er voor inzet extra 
personeel en lessen

●	 hoe zit dat nu met de VRIJWILLIGE OUDERBIJ-
DRAGE en excursies/ activiteiten?

Bij deze dan ook weer een oproep voor NIEUWE LE-
DEN voor de ouderraad en tevens: WELKE ONDER-
WERPEN vindt u als ouder nu BELANGRIJK? Laat het 
ons weten via: oudersvoorouders.ursula@gmail.com 
of via het contactformulier.  

TERUG NAAR INHOUD

AMN BALANS (locatie Heythuysen)

Dit jaar zal voor leerjaar 1, 2, 3 de AMN balans wor-
den afgenomen. De AMN Balans is een vragenlijst die 
gericht is op de sociaal-emotionele situatie van de 
leerling. De factoren die gemeten worden hebben be-
trekking op thuis, school, motivatie, gedrag en per-
soonlijkheid. 

De AMN Balans wordt tijdens een mentorles afgeno-
men. Voor leerjaar 1, 2, 3 staat de test tweemaal per 
jaar gepland. Uit de resultaten van de eerste afname 
worden eventuele aandachtspunten gehaald die tij-
dens de mentorgesprekken besproken kunnen worden. 
Daarnaast geven de testresultaten een indicatie voor 
leerlingen die in aanmerking komen voor extra on-

dersteuning (bijvoorbeeld training Vertrouw op jezelf, 
examenvreestraining of Sociale Vaardigheidstraining). 
De resultaten van de tweede afname brengen de groei 
van een leerling in beeld en vormen aandachtspunten 
voor het nieuwe schooljaar. 

In onderstaand schema wordt weergegeven wanneer 
de test bij de verschillende leerjaren wordt afgenomen.

Week 45 Leerjaar 1 

Week 46 Leerjaar 2 en 3

Week 23 Leerjaar 1, 2, 3

TERUG NAAR INHOUD

mailto:oudersvoorouders.ursula@gmail.com
https://forms.gle/JiSAg1svairf9Rcd9
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STUDIE NA SCHOOL (locatie Heythuysen)

Studie na school is gestart op 20 september jl. In een 
kleine setting is er onder begeleiding een plek om 
huiswerk te maken en te leren. SNS vindt plaats op 
dinsdag en op donderdag tijdens lesuur 7 t/m 9. De 
leerling kan zich opgeven voor minimaal 1 lesuur per 
week. Beide dagen komen is ook mogelijk.

SNS is geen bijles maar het geeft de leerlingen de mo-
gelijkheid om onder de juiste omstandigheden tot wer-

ken te komen. Wil uw zoon of dochter gebruik maken 
van SNS? Stuurt u mij dan een e-mail (m.hendrikx@
ursula.nl) of maak gebruik van het  inschrijfformulier.
 
Inschrijven kan gedurende het hele schooljaar, er 
wordt niet gewerkt met inschrijfperiodes zoals het vo-
rig schooljaar. Afmelden kan door middel van een mail 
van de ouders. Heeft u nog vragen, dan zie ik uw mail 
graag tegemoet. 

TERUG NAAR INHOUD

SMOKEFREE CHALLENGE: NIET ROKEN, DAT IS STOER! (locatie Heythuysen)

 

Leerjaar 1 neemt ook dit schooljaar weer deel aan de 
landelijke Smokefree Challenge. Deze challenge heeft 
als doel om de niet-roken-norm zo lang mogelijk vast 
te houden. De challenge richt zich vooral op de voor-
delen van niet-roken.
 
Deze challenge start begin november. Leerlingen en 
de mentor ondertekenen een handtekeningenposter 
waarmee zij aangeven niet te roken. Bij de challenge 
horen gedurende het schooljaar 3 meetmomenten met 
een bijbehorende informatieve mentorles. De meetmo-
menten vinden plaats in november, januari en maart. 
De challenge wordt afgesloten met een creatieve op-
dracht. De klas die de origineelste creatieve opdracht 
inlevert, maakt kans op een uitje voor de klas. 

 
 
VOOR MEER INFORMATIE GA NAAR 
WWW.SMOKEFREECHALLENGE.NL

TERUG NAAR INHOUD

mailto:m.hendrikx@ursula.nl
mailto:m.hendrikx@ursula.nl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJADqeAWncoylU2DC6KwKguV-ojJAVpMU3REjqOVWFdEPiFw/viewform?usp=pp_url
http://www.smokefreechallenge.nl
http://www.smokefreechallenge.nl
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TERUG NAAR INHOUD

ACTIVITEITENDAG 21 OKTOBER (locatie Heythuysen)

Op de vrijdag voor de herstvakantie staan mooie acti-
viteiten gepland, om samen de vakantie in te kunnen 
luiden! Leerjaar 1 bezoekt Toverland, leerjaar 2 gaat 
aan de slag met het thema Halloween en leerjaar 3 en 
4 gaan survivallen met Zipwire!

Bezoek Toverland, leerjaar 1 
Op vrijdag 21 oktober bezoekt leerjaar 1 attractiepark 
Toverland. Hieronder ziet u het dagprogramma voor 
deze dag. Indien uw zoon of dochter naar school wordt 
gebracht, willen wij verzoeken om uw zoon/dochter 
niet voor de school in en uit te laten stappen. De bus-
sen hebben geen plek om veilig en verantwoord te 
parkeren als hier auto’s worden geparkeerd.

Programma 21 oktober 2022

9.15u Aula OB
(per klas verzamelen in 1 klaslokaal)

9.15u - 
9.30u

Per klas naar de bus (klas wordt 
omgeroepen)

9.30u Vertrek Bus

+/-10.00u Aankomst Toverland

10.00u -
15:45u

Vrije tijd in het park

15:45u Verzamelen bij de mentor
16:00u Vertrek naar Heythuysen
+/- 16:30u Aankomst St. Ursula

Begeleiding: CPAU, JGOU, RHEU, SKEU, EHUU, RSTU, 
MKRU, JSNU, MPOU, HSMU, MDEU, DGIU, YDAU

Benodigdheden: lunchpakket, klein beetje zakgeld ca. 
€5,00/€7,50. 

Indien uw zoon/dochter een jaarabonnement heeft 
kunt u dit vooraf reserveren. Geef dit alstublieft door 
aan de mentor. Uw zoon of dochter dient het pasje en 
het reserveerbewijs mee te nemen.

Project Halloween leerjaar 2 
Alle workshops staan in het teken van Halloween! 
Angst, spanning, avontuur en het bovennatuurlijke 
spelen een grote rol!
Leerlingen hebben zich kunnen inschrijven voor twee 
workshops. Ze konden kiezen uit graffiti, Dungeons 
and Dragons, het maken van een eigen rap, zelf won-
den maken of iets ontwerpen in 3D.
De workshops staan in de ochtend gepland en zijn 
zichtbaar in Zermelo.

Zipwire leerjaar 3 en 4 
De Zipwire-instructeurs zorgen voor een uitdagend 
programma waarbij de klas wordt uitgedaagd en moet 
samenwerken. De activiteit vindt plaats in Horn. Ou-
ders en leerlingen hebben via de mail informatie hier-
over gekregen.
Leerjaar 3: start om 12.45,  einde om 16.10 uur
Leerjaar 4: start om 8.30, einde om 12.00 uur
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TERUG NAAR INHOUD

FIETSCONTROLE FIETSEN BRUGKLASSERS (locatie Horn)

Geachte ouders/verzorgers,
 
Uw zoon of dochter komt meestal met de fiets naar 
school. Dit is niet geheel zonder gevaar. We bespreken 
dan ook in de mentorles met de leerlingen hoe ze vei-
lig van en naar school kunnen fietsen.
 
De maanden oktober t/m maart zijn ook nog maanden 
waarin het kan voorkomen dat uw zoon of dochter in 
het donker moet fietsen. Goed gezien worden is dan 
zeer belangrijk. U kunt dat bereiken door uw zoon of 
dochter een reflecterend jasje aan te laten doen. Ver-
der is het verplicht dat de verlichting goed werkt en dat 
er enkele reflectoren op de fiets zitten.
 
De docenten van Design & Technology gaan voor of na 
de herfstvakantie de fietsen van de brugklassers con-
troleren. Zij vullen dan een checklist in met essentiële 
zaken waaraan een fiets moet voldoen. Indien iets niet  

 
 
in orde is wordt dit op de checklist vermeld. U kunt het 
zelf herstellen samen met uw zoon of dochter of door 
een fietsenmaker laten herstellen.
 
De docenten Design & Technologie en de school zijn 
niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen aan 
de fiets die tijdens de reparatie onverhoopt ontstaan.
 
Tot slot willen wij er u nog op wijzen dat de politie 
jaarlijks enkele fietscontroles houdt waarbij bekeurend 
wordt opgetreden.
 
Erop vertrouwend u voldoende te hebben ingelicht te-
kenen wij met vriendelijke groet,
 
Dhr. I. Claessen, vakgroepvoorzitter Design & Technologie
Mevr. K. Janssen, coördinator verkeersveiligheid

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.

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.

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://calendar.google.com/calendar/u/0/r?cid=soml.nl_6u1r59728upogohuf2tv516fd8@group.calendar.google.com
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ACTIVEREN CJG-PAS (locatie Horn)

Alle leerlingen van Sint Ursula Horn hebben afgelo-
pen woensdag een mail ontvangen van CJP over het 
activeren van de CJP-pas. Met deze pas krijgen jullie 
verschillende kortingen op toegangsbewijzen van ver-
schillende culturele instellingen, maar ook op heel veel 
andere producten. Zie hiervoor: www.cjp.nl. Ook als 
je er geen gebruik van gaat maken vragen we je de 
pas toch te activeren. 
 
Veel plezier ermee! Met vragen kun je terecht bij 
e.janssen@ursula.nl.

TERUG NAAR INHOUD

EXCURSIE ROTTERDAM AARDRIJKSKUNDE H5 & V6 (locatie Horn)

Woensdag 28 september zijn wij als aard-
rijkskundecluster naar Rotterdam mogen 
gaan! Dit was om de leerstof over leef-
baarheid in de praktijk te ervaren. We ver-
plaatsten ons per fiets, aanvankelijk on-
der leiding van twee werknemers van de 
woningcoöperatie Havensteder. Zij heb-
ben ons kennis laten maken met sociale 
huurwoningen, hoe het leven in Rotter-
dam is en vooral wat voor invloed Haven-
steder heeft op de leefbaarheid. Later op 
de middag zijn we naar de Dakakker ge-
gaan. Het was zeer inspirerend hoe deze 
organisatie de stad ‘vergroent’. Er worden 
groenten, eetbare bloemen en fruit ver-
bouwd en bijen en kippen gehouden. De 
groenten, eetbare bloemen en fruit heb-
ben wij allicht mogen proeven. Meneer 
Verschuren heeft ons later nog meege-
nomen door Rotterdam naar Katendrecht 
waar we een korte geschiedenisles kregen 
waarin duidelijk werd hoe het armoedige 
stadsdeel tot een van de duurste buurten 
van Rotterdam is geëvolueerd. En als je in 
Rotterdam bent kun je natuurlijk de ku-
buswoningen niet vergeten. Het was een 
leerzame, maar vooral leuke dag! 

De aardrijkskundeleerlingen van havo 5 
zijn op 30 september naar Rotterdam ge-
weest. Ook dat was een geslaagde dag!

TERUG NAAR INHOUD

http://www.cjp.nl
mailto:e.janssen@ursula.nl
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OPSTART PROFIELWERKSTUK 5 VWO (locatie Horn)

Onze vwo-leerlingen maken in leerjaar 5 hun profiel-
werkstuk. Om ervoor te zorgen dat ze zo goed moge-
lijk aan dit omvangrijke werkstuk kunnen starten, zijn 
we voor de opstart naar de Radboud Universiteit in 
Nijmegen gegaan. 

Daar aangekomen werd de groep in tweeën gesplitst 
(nadat we eerst een klein verkeersinfarct veroorzaak-
ten omdat onze bus op een rotonde terug moest zet-
ten…). We begonnen met een lezing van bevlogen on-
derzoekers, die de leerlingen informeerden over veel 
voorkomende valkuilen, frustraties en moeilijkheden 
bij het doen van onderzoek. Denk aan het afbakenen 
van het onderwerp, formuleren van goede hoofd- en 
deelvragen, enzovoorts. Heel interessant en herken-
baar.

In de middag stonden er speeddatesessies met studen-
ten op het programma. Dit gaf onze leerlingen de kans 
om hun onderzoeksopzet gestalte te geven en eventu-
ele vragen met de studenten te bespreken.

Het programma werd afgesloten met een rondleiding 
over de omvangrijke campus van de universiteit, waar 
maar liefst 24.000 studenten studeren! Behalve col-
legezalen en faculteitsgebouwen zagen de leerlingen 
ook gezellige ruimtes om te studeren en samenkomen, 
broodjes- en koffiecorners en uitstekende sportfacili-
teiten voor de studenten. En als klap op de vuurpijl 
werd er nog een heuse BusBingo georganiseerd op de 
terugweg!

Het was een geslaagde dag, waarin de leerlingen een 
goede basis voor het vervolg van hun profielwerkstuk 
hebben gelegd én een mooi inkijkje in het studenten-
leven hebben gekregen. 

TERUG NAAR INHOUD


