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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.

ACTIE VOEDSELBANK. Net als vorig schooljaar willen we de voedselbank in onze omgeving graag weer steunen door voedsel 
in te zamelen voor een ander. Ook in onze omgeving zijn er meer en meer mensen die hier gebruik van moeten maken, ter-
wijl er minder sponsoren zijn. Daarom vragen we jullie: laten we hen samen een steuntje in de rug geven. LEES VERDER ...

BIJLES VOOR EN DOOR LEERLINGEN. Ook dit jaar kun je je weer opgeven voor het geven of het krijgen van bijles. De 
afgelopen jaren is gebleken dat leerlingen hier graag gebruik van maken. Dit schooljaar zetten we de bijlessen daarom graag 
weer voort. LEES VERDER ...

‘ZO LEREN WIJ’: VERSLAG SCHOLINGSMIDDAG 28-11-2022. Twee jaar geleden kregen de scholen geld om de opgelopen 
achterstanden bij leerlingen vanwege de corona-perikelen weg te werken. We hebben hiervoorl een plan gemaakt en zijn aan 
de slag gegaan met drie speerpunten: meer onderwijs (op maat), mentoraat centraal en effectiever onderwijs. LEES VERDER ...

EXCURSIE 3 BWI INFRA GILDE OPLEIDINGEN ROERMOND (locatie Heythuysen). We vinden het belangrijk dat we onze 
leerlingen goed voorbereiden op het kiezen van een passende vervolgopleiding. Daar hoort natuurlijk het opdoen van prak-
tijkervaring bij! Daarom zijn we met onze BWI-leerlingen een kijkje gaan nemen bij Infra Gilde Opleidingen. LEES VERDER ...

TALENTPROJECTEN (locatie Horn). Vorig schooljaar zijn we gestart met individuele talentprojecten. Leerlingen die bepaal-
de lessen niet nodig hebben/kunnen missen (o.a. hoog- of meerbegaafden), kregen de mogelijkheid om in een of meerdere 
lessen bij een vak zich bezig te houden met een zogenaamd talentproject. LEES VERDER ...

‘KOM JE VOLGENDE WEEK WEER?’ Leerlingen vertellen over hun vrijwilligerswerk bij Hornerheide (locatie Horn). De 
eerste ronde vrijwilligerswerk zit erop. Vier leerlingen vertellen over hun ervaringen met de bewoners van Hornerheide. De twee-
de groep staat inmiddels in de startblokken om het stokje over te nemen. Het project loopt nog tot in juni ‘23. LEES VERDER ...

NIEUWS VAN HET CJG. De CJG Tip van de maand gaat deze keer over ‘Het goede voorbeeld geven’. Hoe kun je als ouder 
omgaan met het geven van het goede voorbeeld?  Daarnaast staat ook het activiteitenaanbod van het CJG voor de komende 
periode in het infobulletin. LEES VERDER ...

SYNTHESE JONGERENWERK: DECEMBERACTIVITEIT. Synthese thuis in je wijk, een jongereninitiatief, organiseert op vrij-
dag 16 december een activiteit. Ben jij tussen 12 en 20 jaar? Wil jij graag nieuwe mensen leren kennen? Doe dan mee met de 
surprise-avond! Maak een surprise die bij jou past en stop er iets in van €5,-. LEES VERDER ... 

STUDIE NA SCHOOL (locatie Horn). Merk je (of je ouders/verzorgers) dat je het lastig vindt om thuis geconcentreerd bezig 
te zijn met huiswerk, denk dan aan de mogelijkheid om op school deel te nemen aan studie na school: een rustige werkplek 
waar je begeleiding kunt krijgen bij het leren leren. Let op: tijdens de toetsweek is er geen SNS. LEES VERDER ...

6 DECEMBER SCHOOL’S OUT: UITNODIGING + PLANNING (locatie Horn). Graag willen wij jullie uitnodigen voor de wer-
velende voorstelling Happy, op 6 december tussen 19.30u en 21u. Daarnaast vinden de deelnemers in dit bulletin de planning 
voor die dag. Er zal immers ook nog gerepeteerd moeten worden voordat de grote show plaats kan vinden. LEES VERDER ...

9 DECEMBER: PAARSE VRIJDAG. Op Paarse vrijdag, 9 december, organiseert de GSA weer een leuke winactie. 
Mensen die mee willen doen moeten zo veel mogelijk paars dragen. Niets is TE GEK. Dus trek je paarse onesie uit 
de kast, schmink je gezicht paars, pak flink uit! LEES VERDER ...

iPadOS 16: DE NIEUWE UPDATE. Inmiddels is er alweer een tijdje een update uit voor de iPad: iPadOS16. Deze update mag 
gewoon geïnstalleerd worden zodat apps op de iPad blijven werken. In de komende weken zullen we regelmatig de update 
pushen naar de iPads. 

VMBO-T3: LOB-ACTIVITEIT (locatie Horn). Op woensdag 21 december gaan alle leerlingen van vmbo-t3 stage lopen bij 
een bedrijf of instelling. Het is de bedoeling dat de leerlingen deze stageplek zelf regelen. Als er een plek gevonden is, kan de 
leerling via dit formulier de gegevens van de begeleidster/begeleider doorgeven. LEES VERDER ...

belangrijke data: zie einde bulletin

mailto:ruudhermans%40ursula.nl?subject=
https://forms.gle/wJFyzNab8cSz6VEPA
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ACTIE VOEDSELBANK

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
 
Net als het vorige schooljaar willen we de voedselbank 
in onze omgeving graag weer steunen door voedsel in 
te zamelen voor een ander. Ook in onze omgeving zijn 
er meer en meer mensen die hier gebruik van moe-
ten maken, terwijl er minder sponsoren zijn. Daarom 
vragen we jullie, onze leerlingen en hun families: laten 
we hen samen een steuntje in de rug geven.
 
We willen dat als volgt doen:
In de week van 5 t/m 9 december wordt er tijdens 
de mentorles aandacht besteed aan dit onderwerp. In 
de week van 12 t/m 16 december vragen wij al onze 
leerlingen om één of meerdere producten van de bij-
gevoegde lijst mee te nemen. Kijk in de keukenkastjes, 
neem een extra product mee tijdens het boodschap-
pen doen, vraag je familie om te helpen. Zo hopen wij 
heel veel houdbare producten op te halen.
 
We kunnen ons voorstellen dat er wellicht ook gezin-
nen zijn die het zelf moeilijk hebben en waarvoor het 
momenteel niet mogelijk is om zelf een product te 
missen. Mocht dat het geval zijn, stuur dan even een 
berichtje naar de mentor. Wij zorgen ervoor dat ook 
uw kind kan meedoen met deze actie. 
 
We hopen dat we samen de schouders eronder zetten 
en dat we op deze manier heel veel producten kunnen 
ophalen voor de Voedselbank.

Bijgevoegd vindt u een flyer. Lijst met producten via 
deze link
 
Hartelijke groet, 
 
De schoolleiding

TERUG NAAR INHOUD

9 DECEMBER: PAARSE VRIJDAG
Paarse Vrijdag is de grote actiedag van de landelijke 
GSA (Gender & Sexuality Alliance). Door elk jaar op de 
tweede vrijdag in december de school paars te kleuren, 
tonen scholieren en docenten hun solidariteit met ho-
moseksuelen, biseksuelen, lesbiennes en transgenders. 

Op Paarse vrijdag, 9 december, organiseert de GSA 
weer een leuke winactie. Mensen die mee willen doen 
moeten zo veel mogelijk paars dragen. Niets is TE 
GEK. Dus trek je paarse onesie uit de kast, schmink je 
gezicht paars, pak flink uit!

Degene die het mooist in het paars op school ver-
schijnt, wint een paarse goodybag! 

De leerlingen die mee willen doen, moeten op locatie 
Horn in de grote pauze naar de lobby van de gymzalen 
komen. Op locatie Heythuysen dienen de leerlingen 
zich te melden achteraan in de lichtstraat. Daar zal dan 
een winnaar worden gekozen.

Tot vrijdag en veel plezier!

https://drive.google.com/file/d/1MP3d-0dzuXLt_f7eiWndYGHTBZSObvJ0/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ieT1z0ErlrgNJNFAxxZDQQPlQHUYeMbL/view?usp=share_link
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SYNTHESE JONGERENWERK: DECEMBERACTIVITEIT
Synthese thuis in je wijk, een jongereninitiatief, 
organiseert op vrijdag 16 december een activiteit.

Ben jij tussen 12 en 20 jaar? Wil jij graag nieuwe 
mensen leren kennen?

Doe dan mee met de surprise op vrijdagavond 16 
december! Maak een surprise die bij jou past en 
stop er iets in van €5,- dat iedereen leuk vindt. 
Wil je met iemand samen komen, geen probleem! 
Meld je aan via de QR-code of deze link.
  
Andere vragen? 
Stuur een bericht naar j.vandervarst@synthese.nl 
of bel 06-15524553.

‘ZO LEREN WIJ’: VERSLAG SCHOLINGSMIDDAG 28-11-2022 

Twee jaar geleden kregen de scholen geld om de op-
gelopen achterstanden bij leerlingen vanwege de co-
rona-perikelen weg te werken. We hebben hier op 
school een plan voor gemaakt en zijn aan de slag ge-
gaan met drie speerpunten: meer onderwijs (op maat), 
mentoraat centraal en effectiever onderwijs. Het afge-
lopen jaren heeft de nadruk veel op de eerste twee 
punten gelegen: meer onderwijs (GH, SNS), uitbreiding 
van het mentoraat en extra zorg (op allerlei manieren).

Afgelopen maandag vond de scholingsmiddag met het 
thema ‘Zo leren wij!’ plaats. We hebben samen een 
volgende stap gezet met het speerpunt effectiever on-
derwijs op het gebied van de didactische vaardigheden. 
Er zijn in drie rondes mooie dialogen gevoerd en naast 
het uitwisselen van ideeën is er veel kennis gedeeld.  

Zo zijn vakdocenten ook in de huid gekropen van de 
leerlingen n.a.v. de resultaten uit het leerlingtevre-
denheidsonderzoek en zijn er lesobservatieformulieren 
met elkaar besproken om te gebruiken als reflectie-in-
strument op de eigen ontwikkeling.

Het was een leerzame middag en we hopen vanuit 
hier een goede route uit te kunnen stippelen voor het 
vervolg van dit traject. Goed en nog herkenbaarder on-
derwijs voor Sint Ursula, onze leerlingen, is een must 
voor de toekomst en de blijvende ontwikkeling in onze 
veranderende maatschappij.

TERUG NAAR INHOUD

https://forms.gle/WdBKkGqMqJNhcB1G6
mailto:j.vandervarst@synthese.nl
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BIJLES VOOR EN DOOR LEERLINGEN 

Ook dit jaar kun je je weer opgeven voor het geven of 
het krijgen van bijles. De afgelopen jaren is gebleken dat 
leerlingen hier graag gebruik van maken. Dit schooljaar 
zetten we de bijlessen daarom graag weer voort.

Wat houdt het ook alweer in?
●	 De leerling die bijles geeft, mag €7,50 per uur 

vragen voor de bijles (een prima uurloon voor de 
gemiddelde 16- of 17-jarige). De betaling regelen 
de leerlingen onderling, school is hierin geen par-
tij. 

●	 De leerling die bijles neemt, krijgt op leerlingni-
veau uitleg. 

●	 De leerlingen kunnen onderling het gewenste mo-
ment en de gewenste tijd afspreken.

●	 De bijlessen kunnen op school plaatsvinden.

Wil je bijles geven?
●	 Bedenk voor welk vak of vakken je bijles wilt ge-

ven en bespreek dit thuis en met je mentor.
●	 Vul het hiervoor bestemde google form in. 
●	 We streven ernaar leerlingen van een hogere klas 

of hoger niveau te koppelen aan leerlingen uit een 
lagere klas of lager niveau. 

●	 Je kunt alleen bijles geven als er ook vraag is naar 
het betreffende vak.

Wil je bijles krijgen?
●	 Bedenk voor welk vak of vakken je bijles wil krij-

gen en bespreek dit thuis en met je mentor.
●	 Vul het hiervoor bestemde google form in. 
●	 We streven ernaar leerlingen van een hogere klas 

of hoger niveau te koppelen aan leerlingen uit een 
lagere klas of lager niveau. 

●	 Je kunt alleen bijles krijgen als er ook aanbod is 
voor het betreffende vak. 

Concreet verzamelen wij dus een gedegen aanbod van 
leerlingen die bijles kunnen geven en proberen we een 
goede match te zoeken voor leerlingen die bijles zoe-
ken. 

Voordat de match gemaakt wordt, bekijken we uiter-
aard of de schoolresultaten het toelaten dat een leer-
ling bijles gaat geven. 

Twijfel niet en meld je snel aan! 

Toch nog vragen? 

Stuur gerust een mailtje naar:
mevr. J. Derks.

TERUG NAAR INHOUD

EXCURSIE 3 BWI INFRA GILDE OPLEIDINGEN ROERMOND (locatie Heythuysen)

We vinden het belangrijk dat we onze leerlingen goed 
voorbereiden op het kiezen van een passende vervolg-
opleiding. Daar hoort natuurlijk het opdoen van prak-

tijkervaring bij! Daarom zijn we met onze BWI-leerlin-
gen een kijkje gaan nemen in Roermond, bij Infra Gilde 
Opleidingen.

TERUG NAAR INHOUD

https://forms.gle/tZtKYLBKrbyMcRmc7
https://forms.gle/tZtKYLBKrbyMcRmc7
mailto:j.derks%40ursula.nl?subject=
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TALENTPROJECTEN (locatie Horn) 
Bericht van de projectgroep meer- en hoogbegaafdheid

Vorig schooljaar zijn we gestart met individuele talent-
projecten. Leerlingen die bepaalde lessen niet nodig 
hebben/kunnen missen (o.a. hoog- of meerbegaaf-
den), kregen de mogelijkheid om in een of meerdere 
lessen bij een vak zich bezig te houden met een zoge-
naamd talentproject. Gezien de positieve feedback van 
de deelnemers willen we het bovenstaande voortzet-
ten en uitbreiden. Lijkt het iets voor jou? Zo ja, vertel 
het je mentor of neem contact op met een van de coa-
ches: mevr. Crasborn, mevr. Willekens of dhr. Mennen.

Na aanmelding volgt een intakegesprek met een van 
de HB-coaches. Wanneer dit gesprek positief is, kies 
je een digitaal project naar keuze en wordt bekeken, 
vanzelfsprekend na overleg met betreffende vakdo-
cent, welke les (of lessen) je kunt missen om zelfstan-
dig aan het project te werken. De onderwerpen van de 
te kiezen projecten zijn uiterst divers: van sterrenkun-
de tot ondernemingsplan, van Neanderthalers tot het 
ontwerpen van je eigen woonwijk.

TERUG NAAR INHOUD

STUDIE NA SCHOOL (locatie Horn)
Merk je (of je ouders/verzorgers) dat je het lastig vindt 
om thuis geconcentreerd bezig te zijn met huiswerk, 
denk dan aan de mogelijkheid om op school deel te 
nemen aan studie na school: een rustige werkplek 
waar je begeleiding kunt krijgen bij het leren leren. Dit 
wordt gratis aangeboden op maandag t/m donderdag 
van het 7e t/m het 9e uur. Je kunt je aanmelden via 
je mentor.

Tijdens toetsweek: geen SNS
Dit schooljaar zal er tijdens de algemene toetsweek 
geen studie na school worden aangebonden. Het vori-
ge schooljaar is dit helaas niet rendabel gebleken. Re-
gulier studie na school zal doorlopen t/m 14 december. 
Voor de leerlingen die eerder starten met de toets-
week komt studie na school op die dagen te vervallen.

VMBO-T3: LOB-ACTIVITEIT (locatie Horn)
Op woensdag 21 december gaan alle leerlingen van 
vmbo-t3 stage lopen bij een bedrijf of instelling. Het 
is de bedoeling dat de leerlingen deze stageplek zelf 
regelen. Als er een plek gevonden is, kan de leerling 
via dit formulier de gegevens van de begeleidster/be-
geleider doorgeven.

Op donderdag 22 december gaan we de ervaringen 
van deze stage verwerken in het loopbaandossier.

Als er nog vragen zijn, kunt u contact opnemen met 
meneer Kessels of met mevrouw Koolen. Wij wensen 
alle leerlingen een leuke en leerzame dag!

TERUG NAAR INHOUD

TERUG NAAR INHOUD

https://forms.gle/wJFyzNab8cSz6VEPA
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‘KOM JE VOLGENDE WEEK WEER?’
Leerlingen vertellen over hun vrijwilligerswerk bij Hornerheide (locatie Horn)

De eerste ronde vrijwilligerswerk zit erop. Vier leer-
lingen vertellen over hun ervaringen met de bewo-
ners van Hornerheide. De tweede groep staat inmid-
dels in de startblokken om het stokje over te nemen. 
Het project loopt nog tot in juni 2023.
 
Ik kwam er vroeger al vaak met mijn oma en daarom 
ken ik een deel van de bewoners al. Ook wilde ik ze 
graag meehelpen om de mensen daar wat activiteit te 
geven. Zo hebben we met ze gedanst en gewandeld. 
Ook heb ik meegelopen met een mimakkerclown die 
zo emoties opriep bij de mensen. Je leert er met ver-
schillende vormen van dementie omgaan, omdat elke 
bewoner anders reageert, en je leert daarom ook je 
aan te passen aan de situatie. Het leukste eraan vond 
ik de blijdschap die de mensen dit bezorgde dat de 
jeugd dit voor ze wilde doen. Sanne Verlinden, V6
 
Ik wilde altijd al iets gaan doen in de zorg. Aangezien 
ik nog niet zeker wist of ik een opleiding in de zorg 
wilde gaan doen, leek het me wel een leuke erva-
ring. Ook leek het me erg leuk om te zien hoe het 
precies allemaal gaat en werkt bij Hornerheide. Ik ben 
de mensen gaan ophalen in de woningen samen met 
de mensen die de activiteiten organiseren. Nadat we 
de mensen hadden opgehaald gingen we activiteiten 
doen. Hier waren twee groepen die apart zaten. Je 
had de mannengroep, waar ze het gaan hebben over 
een bepaald onderwerp en hier proberen ze vooral de 
gezellige sfeer te benadrukken door met de mannen 
rond een tafel te gaan zitten met een kopje koffie en 
een koekje erbij. De andere groep was de dansgroep. 
Met hen gaan ze volksdansen en dan zijn de bewo-
ners dus ook echt in beweging. Hier doen vooral de 
vrouwen aan mee. Verder zijn we ook een dag met 
een aantal bewoners gaan wandelen. Ik heb geleerd 
hoe Hornerheide in elkaar zit en hoe je met bepaalde 
situaties om moet gaan. Bij sommige bewoners merk 
je helemaal niks, maar bij andere bewoners was het 
wel te merken en hier heb ik toch wel iets beter mee 
leren omgaan. Hoe de mensen zich uitspreken heeft 
mij soms wel geraakt, bijvoorbeeld omdat er dan aan 
ze wordt gevraagd:” En kom je volgende week weer 
dansen?” En dan zeggen ze: ”Wie zegt dat we er dan 
nog zijn.” Dit soort dingen raken je wel, o.a. ook een 
mevrouw waar we een rondje mee gingen wandelen. 
Zij was constant aan het snikken en dan is het toch 
lastig om erachter te komen waarom dat zij dit doet en 
of dat het echt is om verdriet of niet. We werden wel 
echt ontzettend goed geholpen door de medewerkers 
van Hornerheide en als je iets had wat je graag kwijt 
wilde of als je niet goed wist wat je moest doen, kon je 
altijd bij hen terecht. Veerle van der Velden, H5

 
Ik vind het leuk om mensen te helpen. Vooral bij ou-
deren die de hele dag thuis zitten, vind ik het mooi om 
iets voor hen en Hornerheide te kunnen betekenen. 
Het leek me heel leerzaam om mee te maken hoe je 
het beste om kan gaan met mensen met dementie. Ik 
heb met de vrouwengroep gedanst. Dat zijn meestal 
ongeveer tien tot twaalf dames die graag dansen. Ze 
doen verschillende dansjes, op verschillende soorten 
muziek. Er zijn ook dames in een rolstoel. Er is met 
hen een dansje bedacht, zodat ze ook mee kunnen 
doen. Ik merkte dat veel dames terugdachten aan 
vroeger door de muziek die voor hen herkenbaar was. 
Ik heb ook twee keer gewandeld met de bewoners. Zij 
waren heel blij dat ze even naar buiten konden. Ik heb 
geleerd dat het niet moeilijk is om contact te leggen 
met mensen met dementie. Ze herinneren zich soms 
minder dan andere mensen, maar door verschillende 
dingen te doen en onderwerpen aan te kaarten, her-
inneren ze zich toch best veel. Het heeft me geraakt 
dat mensen heel dankbaar zijn als je even een praatje 
maakt. Er was een mevrouw met wie ik heb gedanst, 
die werd emotioneel omdat haar eigen (klein)kinderen 
niet met haar wilden dansen en ik deed dat wel. Ze 
was zo dankbaar dat ik naar haar luisterde en dat ik 
met haar wilde dansen. Ook met wandelen merkte ik 
dat er zoveel waardering is dat wij met hen op pad 
gaan. Het klinkt heel simpel, maar de kleine dingen 
betekenen heel veel voor hen. Zara Lemmen, H5
 
Ik vond de afgelopen weken bij Hornerheide enorm 
leuk en leerzaam. Ik heb mij aangemeld omdat ik het 
werken in de zorg heel mooi vind en het leek mij leuk 
om ook in de ouderenzorg ervaring op te doen. Bij 
Hornerheide hebben we mogen volksdansen met de 
cliënten, we hebben gezellig koffie gedronken, ge-
kletst en gewandeld. Ik vond het leuk om te zien hoe 
blij de mensen werden van een paar uurtjes dansen. Je 
merkt aan velen van ze dat ze wel doorhebben dat ze 
ziek zijn en daardoor extra genieten van zulke dingen. 
Dat vond ik heel mooi. Ik vond het een hele leuke en 
leerzame ervaring! Liz Lintjens, V6

TERUG NAAR INHOUD
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School’s Out presentatie
HAPPY? (locatie Horn)

Lieve familie en vrienden,

Graag willen wij jullie uitnodigen voor de wervelende 
voorstelling Happy! Een show vol vrolijke dans, muziek 
en theater. Maar… laten we vooral film, fotografie en 
decor niet vergeten! Op de achtergrond wisselen deze 
elkaar af om de happy sfeer te benadrukken.

Wij, de deelnemers van School’s Out hebben 9 weken 
lang ons best gedaan om voor jullie een mooie voor-
stelling neer te zetten. We zouden het dan ook gewel-
dig vinden als jullie dit spektakel met ons willen delen.

Hopelijk mogen we jullie verwelkomen op dinsdag 6 
december tussen 19:30 en 21:00 uur in ECI Cultuur-
fabriek Roermond.

Tickets reserveren? 
Dat kan via deze link.

TERUG NAAR INHOUD

PLANNING 6 DECEMBER SCHOOL’S OUT (locatie Horn)  
Dinsdag 6 december is het eindelijk zover: dan vindt in 
ECI Cultuurfabriek Roermond de presentatie van de 1e 
ronde van School’s Out 2022-2023 plaats! 

Planning
Om alles in goede banen te kunnen leiden vinden jul-
lie hieronder meer informatie over het verloop van de 
dag.

08:20 deelnemers School’s Out verzamelen bij recep-
tie locatie St. Ursula
08:30 vertrek bus naar ECI Cultuurfabriek
09:00 aankomst ECI Cultuurfabriek
09:15 start repetitie
12:00 vertrek bus naar St. Ursula voor vervolg lessen
18:30 zelfstandig naar ECI Cultuurfabriek voor gene-
rale repetitie 
19:30 zaal open voor bezoekers
19:45 sluiting zaal/start presentaties
20:30 einde presentaties

Verdere informatie voor deelnemende leerlingen
●	 Zorg ervoor dat je tijdig aanwezig bent, niet alleen 

in de ochtend maar ook in de avond. 
●	 Neem in de ochtend en in de avond een snack 

mee. De kantine bij ECI Cultuurfabriek is deze dag 
namelijk niet geopend.

●	 Mocht je geen vervoer voor de avond hebben, 
vraag dan een andere deelnemer of je met hem/
haar mee kan rijden.

Aanmelden
Alle deelnemende leerlingen hebben hard gewerkt om 
er een mooie show van te maken. Publiek is daarbij 
natuurlijk onmisbaar.
Vorige week is een aanmeldformulier verstuurd naar 
alle leerlingen en ouders/verzorgers. Mocht je je nog 
niet aangemeld hebben en toch aanwezig willen zijn 
bij de presentaties van School’s Out, klik dan op deze 
link en bestel het gewenste aantal tickets.

Tot ziens op 6 december!
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http://tickets.ecicultuurfabriek.nl/nl-NL/Show/Details/School-s-Out-St-Ursula-6-12-22-6-dec-135788
http://tickets.ecicultuurfabriek.nl/nl-NL/Show/Details/School-s-Out-St-Ursula-6-12-22-6-dec-135788
http://tickets.ecicultuurfabriek.nl/nl-NL/Show/Details/School-s-Out-St-Ursula-6-12-22-6-dec-135788
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CJG Tip van de maand

HET GOEDE VOORBEELD GEVEN  

Als ouder wil je jouw kind het beste meegeven. Je staat ergens 
voor, hebt een bepaalde mening over zaken en vindt het belang-
rijk dat jouw kind dit ook leert. Jouw kind is nog een blanco can-
vas, dat gedurende de tijd steeds meer kleur en vorm gaat krijgen. 
De ouders zijn daar het meest verantwoordelijk voor, omdat zij 
het merendeel van de dag samen zijn.  
Alles wat je zegt, maar ook laat zien, krijgen kinderen mee. Zij 
willen jou volgen in wat je doet. Bewust en onbewust zul je ze 
dingen leren. Hoe kun je als ouder omgaan met het geven van 
het goede voorbeeld? 
 

1. Ben je bewust van wat je zegt, maar ook van wat je doet? 
Zeggen is één ding, maar het ook doen is het andere. Op 
het moment dat je aangeeft aan je kind dat jij het niet 
goed vindt dat er scheldwoorden worden gebruikt, is het 
ook van belang om dit zelf te laten zien. Wellicht betrap je 
jezelf later erop dat je in de auto flink hebt zitten vloeken, 
waar jouw kind bij zat. En is het toch een keer gebeurd? 
Geen man overboord. Ook ouders zijn maar mensen en 
soms zijn er factoren waardoor het niet is gelukt. Dan let 
je er de volgende keer weer op en je kunt ook een fout 
bespreken met je kinderen.  Hiermee leren ze dat fouten 
maken niet erg is en dat je daar wat aan kunt doen.

2. Het zijn de kleine (alledaagse) dingen. Iemand bedanken 
of een winkelmedewerker gedag zeggen, een praatje ma-
ken met een oudere buurvrouw, een koekje delen met 
iemand: waarschijnlijk zaken die als gewoon voelen, maar 
voor een ander het verschil kunnen maken. Soms hoef je 
er ook geen woorden aan te geven en is het zien gebeu-
ren al voldoende voor jouw kind om het op te pikken.  

3. Naast ouders spelen vrienden en leeftijdsgenoten een gro-
te rol in het geven van een voorbeeld. Tieners zullen meer 
kijken naar leeftijdsgenoten dan ouders. Dit is een fase in 
hun leven waar ze zich steeds meer bezighouden met het 
ontdekken en ontwikkelen van hun eigen ik. Je kunt als 
ouder interesse tonen in de vrienden die hij of zij heeft, 
om zo ook wat zicht te houden. Nodig ze eens thuis uit 
om te zien hoe ze met elkaar omgaan.  

 
Mocht je als ouder geïnteresseerd zijn om meer te weten te ko-
men over het ondersteunen van pubers, houd dan onze website in 
de gaten. Wij hebben regelmatig webinars rondom de doelgroep 
pubers. Wil je nu al meer lezen over omgaan met pubers, kijk dan 
hier: https://www.opvoeden.nl/omgaan-met-pubers-2206/

Workshop
Omgaan met ruzie en agressie
Het is normaal dat kinderen wel eens ruzie 
hebben. Maar als kinderen elkaar te vaak in 
de haren vliegen, doen ze elkaar pijn. Als je 
dit gedrag niet corrigeert, kan het ruziën erger 
worden en kunnen kinderen agressief gedrag 
gaan vertonen.
Tijdens deze workshop krijg je informatie over 
de mogelijke oorzaken van ongewenst gedrag, 
de manier waarop je dit gedrag kunt voorko-
men en hoe je ermee kunt omgaan. Je krijgt 
tips die helpen om je kind te leren problemen 
op te lossen en goed met anderen om te gaan.

Donderdag 8 december 19.30-21.30 uur CJG 
Roermond, Bredeweg 239d in Roermond

Lezing
Hoe verantwoordelijk is mijn puber?
Een van de grote uitdagingen van ouders is 
om jongeren te stimuleren om vaardigheden 
te ontwikkelen en om zelfstandig te worden. 
Hoe doe je dat? Dit is een geleidelijk proces. 
Meningsverschillen over discipline zijn soms 
onvermijdelijk.
Wat kun je als ouders doen om jongeren in dit 
proces te steunen? Hoe kun je jongeren stimu-
leren deel te nemen aan het beslissingsproces 
binnen het gezin, zich respectvol en attent te 
gedragen, deel te nemen aan gezinsactivitei-
ten, gezond te leven en betrouwbaar en asser-
tief te zijn?

Maandag 12 december 9.30-11.30 uur CJG 
Leudal, Schoolstraat 35 in Heythuysen

Gratis deelname voor alle activiteiten. 
Aanmelden kan ook via info@cjgml.nl 
of www.cjgml.nl
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Boekenfonds locatie Heythuysen: inloop maandag lesuur 5 in lokaal 022.
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.
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