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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.

PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG 2023. Afgelopen jaar was weer een schooljaar met vele hindernissen maar 
zeker ook met vele vele mooie momenten die we met elkaar hebben mogen delen. We wensen alle leerlingen en ouders/
verzorgers mooie en sfeervolle Kerstdagen en een gezond, leerzaam en schitterend 2023. LEES VERDER ...

HELM OP VERPLICHT, OOK VOOR SNORFIETSERS. Met ingang van 1 januari 2023 is het dragen van een goedgekeurde 
brom/motorfietshelm of een goedgekeurde speed-pedelec-helm op een snorfiets overal in Nederland wettelijk verplicht en 
kun je een boete van € 100 krijgen bij het niet dragen van een helm. LEES VERDER ...

UITLEEN MEDIATHEEK (locatie Heythuysen). Er wordt vanaf heden in de mediatheek gewerkt met een uitleensysteem. Het 
is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat je je leerlingpasje bij je hebt. Wil je een device lenen, dan kan dat enkel nog als 
je je pasje bij je hebt zodat het gescand kan worden. LEES VERDER ...

STUDIE NA SCHOOL (locatie Heythuysen). De 1e periode is alweer voorbij en wellicht hebben u en uw kind gemerkt dat het 
maken van het huiswerk een uitdaging is. Concentratie, afleiding thuis of moeite hebben met plannen kan ervoor zorgen dat de 
resultaten achterblijven. Op school wordt de mogelijkheid geboden om onder begeleiding huiswerk te maken. LEES VERDER ...

COMING SOON… PROJECT SINT URSULA DUURZAMER! (locatie Heythuysen). In het nieuwe jaar starten wij met de eerste 
stappen om Sint Ursula duurzamer te maken. De eerste stap is het project ‘Plasticsoep’. Daarvoor zullen wij plastic flesjes (van-
af april 2023 ook blikjes) gaan verzamelen. Leerlingen worden zo bewuster gemaakt van hun plasticgebruik. LEES VERDER ...

SING-A-LONG MY FAVOURITE THINGS! (locatie Horn). Eigenlijk zou er dit jaar geen musicalvoorstelling zijn, maar de 
handtekeningenactie, na afloop van de fantastische voorstellingen van The Wiz, heeft er toch voor gezorgd dat het creatief 
team van de musical over een compromis is gaan nadenken! LEES VERDER ...

NIEUWS VAN HET CJG. De CJG Tip van de maand gaat deze keer over ‘financiële uitdagingen.’ Iedereen merkt het ongetwij-
feld: alles is duurder geworden. Kun jij alles nog wel betalen? En hoe houd je het leuk en zorgeloos voor je kind(eren)? Vanuit 
het CJG worden er drie tips gegeven. LEES VERDER ...

OVERLEG MET PROVINCIE EN GEMEENTE OVER VERKEERSVEILIGHEID N273. Sint Ursula heeft een brief naar de provincie 
en de gemeente gestuurd over de onveilige verkeerssituatie bij de fietsoversteekplaats van de N273. In de brief heeft school 
aangegeven in gesprek te willen gaan om de verkeersveiligheid te verbeteren. LEES VERDER ... 

DEELNAME POËZIEWEDSTRIJD (locatie Horn). Onze school doet dit jaar mee met een poëziewedstrijd waaraan zowel 
scholen uit Nederlands Limburg als Vlaams Limburg meedoen. Het thema van deze wedstrijd is de Maas en daarbij kun je aan 
van alles denken! In de vaklessen Nederlands is aandacht besteed aan dit mooie project. LEES VERDER ...

GASTLES OVER SPREKEN/PITCHEN IN HET OPENBAAR H5 (locatie Horn). Op dinsdag 10 januari worden de leerlingen 
van havo 5 klaargestoomd voor de pitch die ze op 16 februari moeten houden in het kader van hun profielwerkstuk (pws) 
ondernemerschap in de klas. Joop Wolters zal hen in een masterclass leren spreken ‘als een BAAS’. LEES VERDER ...

MEELOOPDAGEN 2023. We zijn heel erg blij dat we dit jaar de basisschoolleerlingen en ouders/verzorgers mogen ontvangen 
op onze school. De meeloopdagen voor onze beide locaties zijn dan ook gepland op woensdag 25 januari en 1 februari voor 
de leerlingen van groep 7 en 8. De basisschoolleerlingen volgen dan een aantal workshops. LEES VERDER ...

NIEUWJAARSONTBIJT MEDEWERKERS. Op maandag 9 januari start de dag met een nieuwjaarsontbijt voor alle medewer-
kers van de school. De lessen beginnen die dag om 10 uur. Omdat het ontbijt dit jaar in de locatie Heythuysen plaatsvindt, 
blijft de school in Horn gesloten tot 9.45 uur.

CONCEPTVERSLAG VERGADERING MR 01-12-2022. Ter informatie: het conceptverslag van de MR-vergadering van 1 de-
cember 2022 is via deze link in te zien.  

GENIUS HOURS (locatie Horn). Periode 1 is nu afgelopen en periode 2 start in week 5 (de week van maandag 30 januari). Dit 
betekent dat er in week 2, 3 en 4 géén Genius Hours worden aangeboden. De leerlingen moeten zich op maandag 23 januari via 
Zermelo inschrijven voor de periode 2. Hierover worden leerlingen, ouders en mentoren begin januari nog verder geïnformeerd.

TERUGBLIK SAFETY FIRST LAB (locatie Horn). De eerste periode genius hour van dit schooljaar zit erop en daarmee ook 
de eerste periode van het Safety First Lab. Door dit nieuwe verrijkingslab hoeven leerlingen niet langer met hun handen in hun 
haar te zitten terwijl er een ongeluk(je) gebeurt! LEES VERDER ...

BEZOEK BINNENSTAD ROERMOND MET CKVH4 (locatie Horn). Op dinsdag 10 januari gaat het CKV cluster van mevrouw 
Willekens het 6de en het 7de uur met de fiets naar Roermond voor een opdracht voor CKV. Deze klas is een aantal weken 
geleden gestart met de kunstdiscipline architectuur; dat gaan ze nu in de praktijk toepassen! LEES VERDER ...

mailto:ruudhermans%40ursula.nl?subject=
https://drive.google.com/file/d/1jJ6iSHAVhT-NXC2uLuETJ_9sF46sx-hi/view?usp=sharing
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PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG 2023 

Afgelopen jaar was weer een schooljaar met vele hin-
dernissen maar zeker ook met vele vele mooie mo-
menten die we met elkaar hebben mogen delen.  

We wensen alle leerlingen en ouders/verzorgers mooie 
en sfeervolle Kerstdagen en een gezond, leerzaam en 
schitterend 2023. 

De medewerkers van Sint Ursula

TERUG NAAR INHOUD

OVERLEG MET PROVINCIE EN GEMEENTE OVER VERKEERSVEILIGHEID N273 

Sint Ursula heeft een brief naar de provincie en de ge-
meente gestuurd over de onveilige verkeerssituatie bij 
de fietsoversteekplaats van de N273. In de brief heeft 
school aangegeven in gesprek te willen gaan met de 
Provincie en gemeente Leudal om de verkeersveilig-
heid van de fietsoversteken N273 - Bergerweg en de 
N273 - Heythuyserweg als onderdeel van school-thuis-
routes vanuit de gemeente Leudal te verbeteren. 

Op 20 oktober jl. heeft in aanwezigheid van wethou-
der mevrouw Wijers-van de Linden een gesprek met 
gedeputeerde Van Gaans-Gijbels plaatsgevonden op 
Sint Ursula waarin vanuit de Provincie navolgende toe-
zeggingen zijn gedaan aan school: 
• er worden maatregelen genomen voor extra aan-

dacht op de kruising N273 Bergerweg middels 
kleinschalige attentie verhogende middelen; Rea-
lisatie van de maatregelen zal afhankelijk van be-
schikbaarheid materialen plaatsvinden in het 1e 
kwartaal van 2023; 

• mogelijke verbetermaatregelen qua oversteekbaar-
heid N273 Heythuyserweg ter hoogte van de VRI 
tijdens onderhoud VRI (realisatie van de maatrege-
len zal afhankelijk van beschikbaarheid materialen 
plaatsvinden in het 1e kwartaal van 2023).

De besproken verbetermaatregelen aan de N273 ter 
hoogte van de Bergerweg en de Heythuyserweg zijn 
vooruitlopend op de reconstructie N280 Leudal. In 
2028 heeft de school al gesprekken met de Provin-
cie en de gemeente Leudal gevoerd in het kader van 
de verkeersveiligheid bij de genoemde oversteekplaat-
sen. Deze gesprekken hebben mede geleid tot ver-
betermaatregelen ter hoogte van de kruising N273 
Bergerweg., Ter hoogte van de Bergerweg wordt een 
ongelijkvloerse kruising voor langzaam verkeer gerea-
liseerd. Ter hoogte van de N273 Heythuyserweg wordt 
het huidige verkeerslicht vervangen door een rotonde. 

De provincie geeft aan dat de realisatie van de recon-
structie N280 Leudal  door externe factoren vertraging 
heeft opgelopen. Voor de laatste stand van zaken als 
ook inhoudelijk het project zelf verwijst de provincie u 
graag naar de website: 

www.n280verbindtleudal.nl 

De school blijft de situatie de komende periode volgen.

TERUG NAAR INHOUD

https://www.n280verbindtleudal.nl/
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TERUG NAAR INHOUD

MEELOOPDAGEN 2023

We zijn heel erg blij dat we dit jaar de basisschool-
leerlingen en ouders/verzorgers mogen ontvangen op 
onze school. De meeloopdagen voor onze beide lo-
caties zijn dan ook gepland op woensdag 25 januari 
en 1 februari voor de leerlingen van groep 7 en 8. 
De basisschoolleerlingen volgen een aantal workshops 
en worden begeleid door leerlingen van onze school 
terwijl de ouders/verzorgers een rondleiding door de 
school krijgen.

We werken tijdens deze meeloopdagen met een aan-
gepast lesrooster. 

Een aantal leerlingen zullen ‘s middags assisteren bij 
het ontvangen van de basisschoolleerlingen. Verder 
zijn er voor een aantal leerlingen nog andere activitei-
ten in de middaguren.

1a
TERUG NAAR INHOUD

HELM OP VERPLICHT, OOK VOOR SNORFIETSERS

Met ingang van 1 januari 2023 is het dragen van een 
goedgekeurde brom/motorfietshelm of een goedge-
keurde speed-pedelec-helm op een snorfiets overal in 

Nederland wettelijk verplicht en kun je een boete van 
€ 100 krijgen bij het niet dragen van een helm.
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TERUG NAAR INHOUD

TERUG NAAR INHOUD

UITLEEN MEDIATHEEK (locatie Heythuysen)

Er wordt vanaf heden in de mediatheek gewerkt met 
een uitleensysteem. Het is daarom belangrijk om er-
voor te zorgen dat je je leerlingpasje bij je hebt. Wil je 
een device lenen, dan kan dat enkel nog als je je pasje 
bij je hebt zodat het gescand kan worden.
Wanneer je op een chromebook wilt werken in de me-
diatheek, dan heb je je pasje nodig. Het is niet toege-

staan om een device zelf te pakken, meld je daarom 
altijd even aan de balie bij Johan of Maartje.
Ook leerlingen die in de les een device nodig hebben 
om bijvoorbeeld een toets in te halen of aan een op-
dracht moeten werken hebben hun pasje nodig. Dit is 
alleen niet aan de orde wanneer de docent een kar 
met devices heeft gereserveerd.

4

STUDIE NA SCHOOL (locatie Heythuysen)

De eerste periode is alweer voorbij en wellicht hebben 
u en uw kind gemerkt dat het maken van het huis-
werk een uitdaging is. De concentratie, afleiding thuis 
of moeite hebben met plannen kan ervoor zorgen dat 
de resultaten achterblijven. Op school wordt de moge-
lijkheid geboden om onder begeleiding het huiswerk te 
maken. Op dinsdag en donderdag tijdens lesuur 7, 8 en 
9 zitten wij in de mediatheek. 

Deelname kan al vanaf 1 uur per week. Bij vragen of 
het aanmelden van uw zoon of dochter mag u een 
mail sturen naar: m.hendrikx@ursula.nl.

Maartje Hendrikx

COMING SOON… PROJECT SINT URSULA DUURZAMER! (locatie Heythuysen)

In het nieuwe jaar starten wij met de eerste stappen 
om Sint Ursula duurzamer te maken. De eerste stap 
is het project ‘Plasticsoep’. Daarvoor zullen wij plastic 
flesjes (vanaf april 2023 ook blikjes) gaan verzamelen. 
Deze wonderschone flessencontainer is gemaakt door 
Sten Vogel. Leerlingen worden zo bewuster gemaakt 
van hun plasticgebruik. We verminderen hiermee te-
vens het plasticafval dat in de school en de omge-
ving rondslingert. De opbrengst wordt gedoneerd aan 
het goede doel. Dit schooljaar is er gekozen voor het 
WWF. Leerlingen dragen zo actief bij aan een duurza-
mere, schonere school- en leefomgeving. Ook dragen 
zij zo hun steentje bij aan de maatschappij. Leerlin-
gen gaan niet alleen met verzamelen aan de slag. Er 
zal ook tijdens andere lessen en activiteiten aandacht 
besteed worden aan duurzaamheid en burgerschaps-
vorming. 

Met vriendelijke groetjes,
Hannah Smeets & Chantal Palmen

mailto:m.hendrikx@ursula.nl
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SING-A-LONG MY FAVOURITE THINGS! (locatie Horn)

Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)

Herkennen jullie onderstaande handtekeningenactie nog? 
 

Eigenlijk zou er dit jaar geen musicalvoorstelling zijn, 
maar deze handtekeningenactie, na afloop van de fan-
tastische voorstellingen van The Wiz, heeft er toch 
voor gezorgd dat het creatief team van de musical over 
een compromis is gaan nadenken. Wij presenteren dan 
ook vol trots de naam van dit compromis!

MY FAVOURITE THINGS!

Dit klinkt toch alleen al superleuk?! My favourite things 
wordt een sing-a-long van geweldige musicalnummers 
in de ECI te Roermond! Dit jaar zal er veel met de hele 
groep worden gewerkt, waardoor het voor alle leer-
lingen laagdrempeliger is dan ooit om mee te doen! 
Iedereen kan hiermee echt even proeven aan theater 
en cultuur! En dat alles in samenwerking met een live-
band, docenten, medeleerlingen en… oud-leerlingen!

Eerste bijeenkomst
Op vrijdag 25 november was er een bijeenkomst voor 
alle geïnteresseerden! Mocht je deze gemist hebben, 
niet getreurd. Meedoen kan nog altijd!

Audities
Ben je enthousiast? Yes! Geef je dan nu op voor de 
auditie in januari! Aanmelden kan via deze link.

We hebben al een lijst samengesteld van liedjes die we 
willen gaan uitvoeren tijdens de voorstelling. Je kunt 
voor een van deze nummers auditie doen. Je mag ook 
zelf een lied uitkiezen uit een andere musical. Als je 
een goede auditie doet, kan het zo zijn dat we dat 
nummer dan opnemen in onze voorstelling. Je mag er 
ook voor kiezen om twee liedjes te brengen tijdens je 
auditie. 

Belangrijke datums:
• Maandag 9 t/m vrijdag 13 januari 2023: zangau-

dities van 14.00 uur en 17.00 uur.
• Vrijdag 13 januari 2023: dansauditie van 15.30 

uur tot 17.00 uur 

Schrijf de datums van de eerste repetities ook alvast 
in je agenda!
• Vrijdag 20 januari 2023: eerste repetitie van 15.00 

uur tot 17.00
• Zondag 22 januari 2023: eerste repetitiezondag 

van 10.00 uur tot 16.00 uur

We hopen jullie te zien bij de audities!

Groetjes,
Mevrouw Verstappen 
mevrouw Willekens 
mevrouw Thönnissen

TERUG NAAR INHOUD

GASTLES OVER SPREKEN/PITCHEN IN HET OPENBAAR H5 (locatie Horn)

Op dinsdag 10 januari worden de leerlingen van havo 
5 klaargestoomd voor de pitch die ze op 16 februari 
moeten houden in het kader van hun profielwerkstuk 
(pws) ondernemerschap in de klas. Joop Wolters zal 
hen in een masterclass leren spreken ‘als een BAAS’. 
Wat moet je doen als je voor de klas moet presen-
teren? En wat moet je vooral niet doen als je op het 

podium voor een groot publiek met jury moet pitchen? 
In een gastles van anderhalf uur zal Joop de leerlingen 
tips en tricks geven als het gaat om spreken in het 
openbaar. Ook gaan de leerlingen aan de slag met een 
opdracht, waardoor ze hopelijk nog beter worden dan 
ze nu al zijn, en is er tijd voor een doorstart t.b.v. het 
pws havo.

TERUG NAAR INHOUD

https://forms.gle/vyviw3zSYky99eed7
https://docs.google.com/document/d/12oEKxHlivEtSvEEPkEFA5hSxC1FdJEWSjMINcw1upe8/edit?usp=sharing
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DEELNAME POËZIEWEDSTRIJD (locatie Horn)

Onze school doet dit jaar mee met een poëziewed-
strijd waaraan zowel scholen uit Nederlands Limburg 
als Vlaams Limburg meedoen. Het thema van deze 
wedstrijd is de Maas en daarbij kun je aan van alles 
denken, zoals: dorpen en steden waardoor de Maas 
stroomt, beroemde mensen die in of bij de Maas heb-
ben gewoond of woonden, maar ook waterplezier, de 
rivier als verbindingsweg, scheepvaart en natuurlijk 
overstromingen..

In de vaklessen Nederlands is aandacht besteed aan 
dit mooie project. Een aantal enthousiaste jonge taal-
kunstenaars is aan de slag gegaan, onder begeleiding 
van mevrouw Van Dijk, om iets moois over de Maas op 
papier te krijgen. 

Op vrijdag 12 mei is de prijsuitreiking. In ieder geval 
krijgen de 60 genomineerden allen een boekenbon 
van 20 euro en zijn er drie geldprijzen. De eerste plaats 
krijgt 200 euro, de tweede plaats 150 euro en de der-
de plaats 100 euro.

Meer weten? Kijk dan vooral even op de website van 
de poëziewedstrijd. Daar staat meer informatie. htt-
ps://www.maasgedichten.eu/. En loop na de vakantie 
op dinsdagen ook eens binnen in b011 in de grote 
pauze , want mevrouw Van Dijk kan je dan nog hel-
pen met of enige tips geven voor het schrijven van 
je gedicht. Halverwege februari moeten de gedichten 
namelijk al ter beoordeling van een jury worden opge-
stuurd. Tot dan!

TERUG NAAR INHOUD

BEZOEK BINNENSTAD ROERMOND MET CKVH4 (locatie Horn)

Op dinsdag 10 januari gaat het CKV cluster van me-
vrouw Willekens het 6de en het 7de uur met de fiets 
naar Roermond voor een opdracht voor CKV.

Deze klas is een aantal weken geleden gestart met de 
kunstdiscipline architectuur. De Nederlandse architect 
Winy Maas is de inspiratiebron voor de uitwerkingsop-
dracht. Deze visionaire architect zegt: “Als de wereld-
bevolking de komende decennia met 5 miljard mensen 
groeit en de meeste van hen in steden wonen, dan 
moeten we de lucht in, en innovatieve vormen van 
hoogbouw ontwikkelen, waarin mensen aangenaam 
kunnen wonen en werken.” 
Deze enorme bevolkingsgroei zorgt voor creatieve uit-
dagingen. Winy Maas noemt zijn ontwerpen verticale 
dorpen. Hij probeert luchtige gebouwen te ontwerpen 
waarin wonen en werken gecombineerd wordt. Aan 
saaie grijze verticale torens heeft hij een hekel. De 
Markthal en het Depot van Boijmans van Beuningen in 
Rotterdam zijn ontwerpen van zijn hand. 

Geïnspireerd op deze architect gaat deze klas een 
stadsdeel van Roermond herinrichten. De leerlingen 
moeten een nieuw gebouw ontwerpen voor in de bin-
nenstad van Roermond. Dit gebouw moet zich verhou-
den tot de omgeving vandaar dat we met de leerlingen 
naar de stad zullen gaan zodat ze zien hoe het er nu 
uitziet en zodat ze zich kunnen laten inspireren door 
de gebouwen in de omgeving.   

We fietsen gezamenlijk naar Roermond en terug. De 
leerlingen zullen na de vakantie verder geïnformeerd 
worden via de mail over de exacte afspraken. 

Mocht het heel slecht weer zijn dan gaat het tripje niet 
door en zullen we op een andere manier onderzoek 
gaan doen naar de locatie. 

Voor vragen of onduidelijkheden kunt u terecht bij 
mevr. Willekens.

TERUG NAAR INHOUD

https://www.maasgedichten.eu/
https://www.maasgedichten.eu/
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TERUG NAAR INHOUD

TERUGBLIK SAFETY FIRST LAB (locatie Horn)
De eerste periode genius hour van dit schooljaar zit erop 
en daarmee ook de eerste periode van het Safety First Lab. 
Door dit nieuwe verrijkingslab hoeven leerlingen niet langer 
met hun handen in hun haar te zitten terwijl er een onge-
luk(je) gebeurt!

EHBO
Van Ria Ophelders van ATENTO EHBO hebben de leerlingen 
de basiskneepjes van de ehbo geleerd. Leerlingen zijn druk 
in de weer geweest met het knippen van pleisters, het aan-
leggen van verbanden en het verplaatsen van een slachtof-
fer. Daarnaast hoeven docenten zich geen zorgen meer te 
maken als ze zich tijdens de pauzesurveillance in een brood-
je verslikken. De leerlingen van dit lab weten vanaf nu exact 
wat ze moeten doen bij een verslikking! 
Per les werd de interesse van de leerlingen verder geprikkeld 
en daar werd door de docent mooi op ingehaakt. De vraag 
‘Wat gebeurt er als de leerling op de stoel blijft wippen en 
met z’n hoofd tegen de verwarming valt?’ werd gevolgd door 
een uitgebreid gesprek over o.a. een hersenschudding. Het 
duurde niet lang voordat de leerlingen écht ernstige onder-
werpen aansneden. Op verzoek van de leerlingen is een 
les over schotwonden gegeven, waarbij leerlingen mochten 
oefenen met het aanleggen van een tourniquet.
De lessenreeks werd afgesloten met een les waarin leerlin-
gen kennis mochten maken met reanimeren. Uiteraard is 
er hierbij rekening gehouden met eventuele ervaringen van 
leerlingen op dit gebied. 

BHV
Ook de basisprincipes van BHV zijn niet onbesproken ge-
bleven in de eerste periode van het Safety First Lab. Onder 
leiding van Anny en Jack Bongaerts van ABO Opleidingen 
mochten leerlingen ervaren hoe lastig het communiceren 
(en elkaar begrijpen) via de portofoon kan zijn. De deel-
nemende leerlingen zijn hierbij in twee groepen verdeeld, 
waarbij iedere groep in een andere ruimte zat. Elke groep 
had hetzelfde aantal legostenen. Je raadt het vast al! De 
groepen moesten elkaar via de portofoon duidelijk maken 
wat er in ruimte A werd gebouwd, zodat de leerlingen van 
ruimte B hetzelfde konden bouwen. Voor de ene leerling 
een makkelijkere opdracht dan voor de andere leerling. En 
dat gold ook voor het blussen van brandjes! Naast dat leer-
lingen indrukwekkende filmpjes over brand(jes) hebben ge-
zien - en vermoedelijk nooit meer hun telefoon in hun bed 
laten liggen tijdens het opladen - hebben ze ook zelf met 
het blussen mogen oefenen! Dit zorgde bij de meeste leer-
lingen vooral voor wat spanning vooraf en een trots gevoel 
achteraf!

Vanaf deze plaats willen we Ria Ophelders en Anny en Jack 
Bongaerts dan ook hartelijk danken voor hun inzet tijdens 
het genius hour! Ook dank aan het OOP voor hun hulp en 
flexibiliteit. We kijken uit naar de volgende periode waar-
in weer nieuwe leerlingen kennismaken met dit belangrijke, 
maatschappelijke onderwerp!
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CJG Tip van de maand
FINANCIËLE UITDAGINGEN
Iedereen merkt het: alles is duurder geworden. Kun jij alles nog wel betalen? En hoe houd je het leuk en zorgeloos 
voor je kind(eren)? Wij geven je 3 tips: 
 

1. Voor jongeren is het over het algemeen van groot belang om erbij te horen en niet op te vallen. Om zich 
heen, maar ook online zien ze leeftijdsgenoten met dure merkschoenen en telefoons ter waarde van een 
bijstandsuitkering. Het kan dan ook heel moeilijk en vervelend zijn om tegen je kind te moeten zeggen dat 
je het niet kunt betalen. Dan is het de kunst om eerlijk te vertellen hoe het zit, zonder je kind te belas-
ten met de zorgen die jij mogelijk hebt over je financiën. Het zijn meteen ook levenslessen die je je kind 
meegeeft. Je kunt namelijk laten zien hoe je omgaat met problemen, dat andere zaken zoals aandacht en 
tijd voor elkaar belangrijker zijn dan een dure jas en je kunt ze leren denken in mogelijkheden. Daar kan 
je jongere nu en straks veel aan hebben.  

2. Misschien raak je sneller geïrriteerd, of ben je met je gedachten vaker ergens anders. Dat kan een gevolg 
zijn van de stress die je hebt door je geldzorgen. Waar de stress ook vandaan komt, het is in elk geval 
belangrijk om te zorgen voor voldoende ontspanning. Daardoor lukt het je beter om logisch na te denken 
en kun je een periode van stress beter doorstaan. Dagelijks een half uur bewegen in de buitenlucht en 
ademhalingsoefeningen kunnen enorm helpen. Hierdoor zullen jouw (financiële) zorgen minder invloed 
hebben op de ontwikkeling van je kind(eren).  

3. Maak je al gebruik van alle regelingen die er zijn? Veel mensen denken daarbij aan huur,- en zorgtoeslag. 
Als je daar recht op hebt, kan dit je inkomen aanzienlijk verhogen. Maar wist je dat er fondsen bestaan 
die de contributie van de sportclub of muziekles van je kind vergoeden? Of je in aanmerking komt, heeft 
te maken met je inkomen en financiële situatie. Een aanvraag voor het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuur-
fonds kun je bij ons (het Centrum voor Jeugd en Gezin) doen. Neem contact met ons op: www.cjgml.nl/
contact

 
Wil je meer lezen over het zelf geld verdienen van pubers? Kijk dan hier:
https://www.opvoeden.nl/zelf-geld-verdienen-2428/

Wil je meer weten over regelingen waar je mogelijk gebruik van kunt maken en wat je kunt doen als je geldzor-
gen hebt? Meld je dan nu aan voor ons webinar (12 januari 2023, 20.00u tot 21.30u):
https://amw-cjg.webinargeek.com/financiele-zorgen-in-het-gezin

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.
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