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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.

DIPLOMA-UITREIKING 6 EN 7 JULI. De diploma-uitreiking vindt dit schooljaar plaats bij Don Bosco te Heel. Op donderdag  
6 juli voor alle vmbo-leerlingen, locaties Heythuysen en Horn en op vrijdag 7 juli voor havo/vwo-leerlingen, locatie Horn. 
Verdere details volgen zo spoedig mogelijk.  LEES VERDER ...

HET PLASTICPROJECT (locatie Heythuysen). Het nieuwe jaar is gestart en dat betekent dat Sint Ursula Heythuysen duur-
zamer gaat worden: het plasticproject is officieel van start gegaan! Voor dit project zamelt de hele school plastic flesjes in. Die 
plastic flesjes zullen door leerlingen worden gesorteerd en weggebracht om gerecycled te worden. LEES VERDER ...

VERKEERSVEILIGHEID RONDOM SCHOOL BIJ SLECHT WEER (locatie Horn). Wanneer het slecht weer is zien wij dat veel 
scholieren gebracht en gehaald worden met de auto. Dit levert extra drukte op rondom school. Om de verkeersveiligheid voor alle 
weggebruikers zo goed mogelijk te houden willen we iedereen vragen om een aantal punten in acht te nemen. LEES VERDER ...

BEHALEN ZWEMDIPLOMA’S (locatie Heythuysen). Met het oog op de veiligheid tijdens wateractiviteiten bieden wij de leer-
lingen van Sint Ursula Heythuysen die nog geen zwemdiploma of alleen diploma A hebben de kans om één keer in de week 
zwemles te volgen. Deze lessen worden gegeven door een zweminstructeur van Laco en een docent L.O. LEES VERDER ...

VALENTIJNSACTIE GSA (locatie Horn). Namens de GSA Horn een bericht over de Valentijnsactie! Je kunt van 20 t/m 27 
januari voor € 3,- een goedgevulde snoepzak kopen voor een vriend(in) of geliefde. Elke pauze staan er leden van de GSA 
klaar in de C-aula. Hier kun je een kaartje kopen waar je de naam opschrijft van degene die je wilt verrassen. VERDER ...

ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK MIDDEN-LIMBURG. Namens de leerlingen en medewerkers van Sint Ursula hebben we op 
vrijdag 23 december 25 kratten gevuld met producten overhandigd aan de voorzitter van de voedselbank, de heer Boereboom. 
Daarnaast is er in totaal 1869 euro opgehaald voor de voedselbank. LEES VERDER ... 

EEN MASTERCLASS OM OVER TE SPREKEN! (locatie Horn). De leerlingen van havo 5 presenteren op donderdagavond 16 
februari hun profielwerkstuk door middel van een pitch op het podium aan een ± 150 personen tellend publiek met jury. Ter 
voorbereiding hierop volgden de leerlingen op 10 januari een masterclass over ‘spreken in het openbaar’. LEES VERDER ...

EXCURSIE T4 BTE 20 JANUARI (locatie Horn). Op 20-01 gaat T4 BTe richting Eindhoven, om daar een bezoek te bren-
gen aan de wijk Strijp-S en het van Abbemuseum. Vertrek vanuit Horn om 9.15u en aankomst in Horn om +/- 16.30u. Deze 
excursie is een onderdeel van het schoolexamen BTe en een aanvulling op de lessen kunstbeschouwing. LEES VERDER ...

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.

OPENINGSTIJDEN GEBOUWEN. Onze beide gebouwen zijn elke dag geopend van 8 tot half 5. Voor alle leerlingen is er dus 
de mogelijkheid om na de laatste les op school te studeren. Dit kan onder begeleiding bij Studie na school, maar ook zelfstan-
dig in de Study Zone / mediatheek of de aula. LEES VERDER ...

mailto:ruudhermans%40ursula.nl?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
https://calendar.google.com/calendar/u/0/r?cid=soml.nl_6u1r59728upogohuf2tv516fd8@group.calendar.google.com
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DIPLOMA-UITREIKING 6 EN 7 JULI

De diploma-uitreiking vindt dit schooljaar plaats bij Don Bosco te Heel op:
- donderdag 6 juli: vmbo-leerlingen, locaties Heythuysen en Horn
- vrijdag 7 juli: havo/vwo-leerlingen, locatie Horn

Verdere details volgen zo spoedig mogelijk.

TERUG NAAR INHOUD

ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK MIDDEN-LIMBURG

Namens de leerlingen en medewerkers van Sint Ursula 
hebben we op vrijdag 23 december 25 kratten gevuld 
met producten overhandigd aan de voorzitter van de 
voedselbank, de heer Boereboom. Daarnaast is er in 
totaal 1869 euro opgehaald voor de voedselbank. 419 
Euro is er door de leerlingen opgehaald door de ver-
koop van bingokaarten en 1450 euro is er door het on-
dersteunend personeel van de locatie Horn ingezameld 
door de verkoop van broodjes knakworst. Een fantas-
tische opbrengst waarvoor we iedereen heel hartelijk 
willen bedanken.

OPENINGSTIJDEN GEBOUWEN

Onze beide gebouwen zijn elke dag geopend van 8 
tot half 5. Voor alle leerlingen is er dus de mogelijk-
heid om na de laatste les op school te studeren. Dit 
kan onder begeleiding bij Studie na school, maar ook 

zelfstandig in de Study Zone / mediatheek of de aula. 
Mede op verzoek van de ouderraad maken we ieder-
een hier in deze koude wintermaanden graag nog een 
keer op attent.
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TERUG NAAR INHOUD

TERUG NAAR INHOUD

BEHALEN ZWEMDIPLOMA’S (locatie Heythuysen)

Met het oog op de veiligheid tijdens wateractiviteiten 
bieden wij de leerlingen van Sint Ursula Heythuysen 
die nog geen zwemdiploma of alleen zwemdiploma 
A hebben de kans om één keer in de week zwem-
les te volgen. Deze lessen worden gegeven door een 
zweminstructeur van Laco Heythuysen en een docent 
lichamelijke opvoeding. Ook dit schooljaar hadden we 
weer een enthousiaste groep leerlingen die hun zwem-
vaardigheid naar een hoger niveau getild hebben. Twee 
leerlingen haalden hun A -en B-diploma, één leerling 
haalde haar A-diploma en vijf leerlingen hebben hun 
B-diploma gehaald. Van harte gefeliciteerd!
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HET PLASTICPROJECT! (locatie Heythuysen)

Het nieuwe jaar is gestart en dat betekent dat Sint 
Ursula Heythuysen duurzamer gaat worden: het plas-
ticproject is officieel van start gegaan!
 
Voor dit project zamelt de hele school plastic flesjes 
in. Die plastic flesjes zullen door leerlingen worden 
gesorteerd en weggebracht naar de supermarkten om 
gerecycled te worden. De opbrengst zal geschonken 
worden aan het goede doel. 

Dit schooljaar -> het Wereld Natuur Fonds! Deze week 
zijn er daarom twee vrijwilligers bij ons op school op 
bezoek geweest. De vrijwilligers hebben in de groene 
setting van de mediatheek een gastles verzorgd voor 
de eerstejaars! 
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TERUG NAAR INHOUD

EXCURSIE T4 BTE 20 JANUARI (locatie Horn)

Op vrijdag 20 januari gaat het cluster T4 BTe richting 
Eindhoven, om daar een bezoek te brengen aan de 
wijk Strijp-S en het van Abbemuseum. 

Vertrek vanuit Horn om 9.15 uur (klaarstaan 9.05 uur) 
en aankomst in Horn om +/- 16.30 uur .

Deze excursie is een onderdeel van het schoolexamen 
BTe en een aanvulling op de lessen kunstbeschou-

wing. De reguliere lessen vervallen die dag voor de 
betreffende leerlingen.

Er zijn voor de leerlingen geen kosten aan deze excur-
sie verbonden. Deze worden verrekend in de ouderbij-
drage. 

De excursie wordt begeleid door mevr. R.Willekens en 
mevr. E.Janssen.
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VERKEERSVEILIGHEID RONDOM SCHOOL BIJ SLECHT WEER (locatie Horn)

Wanneer het slecht weer is zien wij dat veel scholieren 
gebracht en gehaald worden met de auto. Dit levert 
extra drukte op rondom school. Om de verkeersvei-
ligheid voor alle weggebruikers zo goed mogelijk te 
houden willen we ouders/verzorgers vragen om bij het 
halen en brengen een aantal punten in acht te nemen. 

Te weten:
• Maak gebruik van de ‘kiss en ride’-plaatsen voor 

het afzetten en ophalen en rijd NIET de parkeer-
plaats op.

• Rij via de Bergerweg richting school en terug via 

de Stadhouderlaan of Statenlaan waarbij u vervol-
gens de tweede weg rechts gaat om bij het nieuwe 
kringloopcentrum, voorheen DHL servicepunt weer 
de Beegderweg op te kunnen draaien.

• Mensen die richting het noorden verder reizen 
(Haelen, Heythuysen etc.) kunnen ook doorrijden 
over de Bergerweg en dan via de Waterstraat (een-
richtingsverkeer) bij Sauna Top Alivio weer de Hey-
thuyserweg oprijden.

Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.
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TERUG NAAR INHOUD

VALENTIJNSACTIE GSA (locatie Horn)

Hoi allemaal,

Namens de GSA Horn een bericht over de Valentijn-
sactie! Je kunt van 20 januari t/m 27 januari voor € 
3,- een goedgevulde snoepzak kopen voor een vriend, 
vriendin of geliefde. Elke pauze staan er leden van de 
GSA klaar in de C-aula. Hier kun je een kaartje kopen 
waar je de naam opschrijft van de persoon die je wilt 
verrassen met een zak snoep. Ook mag je hier nog een 
kleine boodschap bij zetten. De GSA-leden komen de 
snoepzakken op dinsdag 14 februari rondbrengen.
Zien we jullie bij ons kraampje?

Groetjes de GSA Horn

EEN MASTERCLASS OM OVER TE SPREKEN! (locatie Horn)

De leerlingen van havo 5 presenteren op donderdag-
avond 16 februari hun profielwerkstuk door middel van 
een pitch op het podium aan een ± 150 personen tel-
lend publiek met jury. Ter voorbereiding hierop volg-
den de leerlingen op 10 januari een masterclass over 
‘spreken in het openbaar’ waarbij er volop aandacht 
en interactie was over do’s-and-don’ts bij presente-
ren en pitchen voor een grote groep. Voorbereiding, 
zenuwmanagement, stemgebruik en soms net even 
buiten die comfortzone, maar fouten maken mag en 
alles komt goed. Een leerzame masterclass om over te 
spreken!


