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Van de directie
Koffieochtend
Op 13 juni, om 8:45 uur organiseren wij een koffie-ochtend voor alle ouders van leerlingen van onze
school. Het is een mooie gelegenheid om met andere ouders van leerlingen van onze school op een
informele manier in contact te komen. Na de meivakantie volgt de officiële uitnodiging. We hopen op een
grote opkomst! Zet u de datum alvast in uw agenda?
Nieuwe naam voor de school
De afgelopen periode hebben we aan iedereen die zich betrokken voelt bij de school gevraagd om mee te
denken over een nieuwe naam voor de school en/of over een nieuwe slogan. We hebben 76 inzendingen
gehad. Onze hartelijke dank daarvoor.
Intussen heeft onze jury drie mogelijke namen en drie mogelijke slogans geselecteerd. We voeren op dit
moment een namencheck uit. In het nieuwe schooljaar zullen we de uiteindelijke winnaar bekend maken.
Het blijft dus nog even spannend!
Kledingactie
We merken dat onze leerlingen de weg naar onze permanente kledinginzamelingscontainer steeds beter
vinden. Dat is heel fijn. Deze container staat iedere dag voor de school en kan dus het hele jaar gebruikt
worden. De opbrengst gebruiken we voor de extraatjes die we organiseren in de school en komt dus ten
goede aan onze leerlingen.
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Inspectie Leefomgeving en Transport
De inspectie leefomgeving en transport bezoekt op onverwachte momenten onze school om te
beoordelen of onze leerlingen op een juiste en veilige wijze vervoerd worden. Tijdens de inspectie van
9 april jongstleden is geconstateerd dat er veilig gereisd wordt.
Vrijwilligers
Op 18 april hebben tien medewerkers van De Meeuw zich belangeloos ingezet om de tuin van de school
voorjaarsklaar te maken. Er is bijzonder hard gewerkt! De tuin ligt er weer netjes bij.
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Vakanties en vrije dagen 2018-2019
(v1.0, 15-01-2018)

Eerste schooldag in schooljaar 2018-2019 is op maandag 20-08-2018.

Vakanties/ vrije dagen SO en VSO
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

van
maandag 15-10-2018
maandag 24-12-2018
maandag 04-03-2019
maandag 22-04-2019
dinsdag 23-04-2019
donderdag 30-05-2019
maandag 10-06-2019
maandag 08-07-2019

tot en met
vrijdag 19-10-2018
vrijdag 04-01-2019
vrijdag 08-03-2019
vrijdag 03-05-2019
vrijdag 31-05-2019
vrijdag 16-08-2019

Eerste schooldag in schooljaar 2019-2020 is maandag 19-08-2019.

Studiedagen
SO
Maandag 24 september 2018
Donderdag 01 november 2018
Donderdag 06 december 2018
Woensdag 23 januari 2019
Dinsdag 02 april 2019

VSO
Maandag 24 september 2018

Woensdag 23 januari 2019
Dinsdag 02 april 2019

Schooltijden
Dag
maandag

dinsdag

woensdag
donderdag

vrijdag

SO
08.45-12.15 uur
12.15-13.00 uur (lunchpauze)
13.00-15.00 uur
08.45-12.15 uur
12.15-13.00 uur (lunchpauze)
13.00-15.00 uur
08.45-12.45 uur
08.45-12.15 uur
12.15-13.00 uur (lunchpauze)
13.00-15.00 uur
08.45-12.15 uur
12.15-13.00 uur (lunchpauze)
13.00-15.00 uur
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VSO
08.45-12.15 uur
12.15-12.45 uur (lunchpauze)
12.45-15.05 uur
08.45-12.15 uur
12.15-12.45 uur (lunchpauze)
12.45-15.05 uur
08.45-12.45 uur
08.45-12.15 uur
12.15-12.45 uur (lunchpauze)
12.45-15.05 uur
08.45-12.15 uur
12.15-12.45 uur (lunchpauze)
12.45-15.05 uur
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Branchegerichte cursus
Op de Mytylschool Eindhoven volgt een zestal leerlingen de branchegerichte cursus “Wat doe jij in de
winkel?”. Tijdens deze cursus worden de vier leerlingen van de Taalbrug en de twee leerlingen van de
Mytylschool voorbereid op stagelopen in een winkel.
De leerlingen werken een aantal keren mee bij Albert Heijn XL in Winkelcentrum Woensel, alwaar zij
vakkenvullen, klanten helpen en andere voorkomende werkzaamheden uitvoeren, die ook in de cursus aan
bod komen.
Afgelopen 22 februari hebben zij zich verdiept in het klantencontact, wat een wezenlijk onderdeel van de
cursus is. Ze hebben zelf een proeverij klaargemaakt en mochten klanten deze lekkernijen aanbieden,
waarbij zij tevens reclame moesten maken voor de betreffende producten. Het was even wennen, maar
het ging ze goed af.
Al met al was het een zeer leerzame ochtend.
AH XL bedankt voor jullie gastvrijheid!

Lisa

Mathijs
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Brusjesdag op Mytylschool Eindhoven
Op woensdag 11 april 2018 bezochten ouders, leerlingen, broertjes, zusjes en andere belangstellenden
onze school om mee te doen aan de Brusjesdag; een mooie activiteit die door onze ouderraad verzorgd
wordt.
De leerlingen van de afdeling SO konden aan hun familie hun klas laten zien en daarna lekker buiten spelen
op het plein. Dat lieten ze zich geen twee keer zeggen!
Onze leerlingen maakten volop van de gelegenheid gebruik om aan de eigen familie de school te laten zien,
te laten zien wat ze zoal doen op een dag en, natuurlijk, om lekker te spelen met broertjes en zusjes.
Terwijl de kinderen speelden konden de ouders, opa's en oma's gezellig met elkaar, onder het genot van
een kop koffie of thee en wat lekkers bijkletsen en ervaringen uitwisselen. En ook daar werd veel gebruik
van gemaakt. Zo ontstond er een heel gezellige middag waarvan iedereen flink genoot.
Om dit een tot een succes te maken heeft de ouderraad zich flink ingespannen. Die inspanningen leverden
een erg goed verzorgde ontspannen middag op. Al met al en groot succes waarvoor we de bezoekers en
met name de ouderraad heel hartelijk bedanken!
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Van de afdeling Bewegingsonderwijs

Mytyl Sportweek
Ook dit jaar hebben wij een MYTYL sportweek georganiseerd. Tijdens deze week konden de leerlingen
deelnemen aan diverse activiteiten, zoals spelletjes voor schooltijd, het aanleren van de Koningsdans,
skaten en steppen op het plein, het slagbaltoernooi en natuurlijk de jaarlijkse Koningsspelen met het echte
Koningsontbijt.
Slagbaltoernooi
Tijdens de Mytyl Sportweek was op donderdag 19 april ook weer het jaarlijkse slagbaltoernooi. Ten tijde
van dit schrijven moet het toernooi nog plaats vinden. Dit jaar doen we weer met 4 teams mee aan dit
toernooi. Verder komen er teams vanuit Tilburg en Den Bosch. Wij hebben er heel veel zin in!
Koningsspelen en toernooimiddag VSO
De MYTYL Sportweek wordt afgesloten met de Nationale Koningsspelen voor het SO en de toernooimiddag
voor het VSO. We beginnen deze ochtend met een gezond sportontbijt voor de SO-afdeling en daarna is
het tijd voor Koningsspelletjes. Het VSO heeft ’s middags een toernooimiddag. Leerling en personeel
konden zich inschrijven voor zwemtoernooi een rolstoelhockey toernooi, een badminton toernooi of een
KBD: Kubb-Boccia-Dart toernooi. Een sportieve en gezellige dag dus zo vlak voor de meivakantie met, zoals
het er nu uit ziet, echt prachtig weer.

Na de meivakantie
Na de meivakantie zijn er 2,5 weken lang examens in de gymzaal. Hierdoor kunnen we geen gebruik maken
van de zaal en kleedkamers. Bij goed weer zullen we dan ook buiten gymmen. Leerlingen hoeven tijdens
deze weken geen gymkleding mee te nemen.
Op dinsdag 22 mei gaan we met een groep VSO leerlingen naar het voetbal toernooi in Roosendaal. Heel
veel succes en plezier daar.

Voor nu allemaal een hele goede, fijne en zonnige meivakantie.
Sportieve groet,
Monique, Rachelle, Anne-Lotte, Jan, Ghislaine, Ruud, Joyce, Jurriaan en Marly
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App “Ongehinderd”
Ga je een uitstapje maken naar bijvoorbeeld een stad, lekker ergens sporten, naar een bioscoop of gezellig
naar een restaurant en wil je weten of de plek waar je naartoe gaat toegankelijk is voor mensen met een
beperking? Download dan de app: “Ongehinderd”
Ongehinderd is een maatschappelijk gedreven onderneming die zich inzet voor een toegankelijker
Nederland. Mede opgericht door BNN Bikkel Gerard de Nooij die op zijn 23ste door een motorongeval een
dwarslaesie opliep. Na zijn revalidatie ervaart hij letterlijk welke drempels er in het alledaagse leven zijn nu
hij gebruik maakt van een rolstoel. Hij besluit niet bij de pakken neer te gaan zitten en richt Ongehinderd
op.
Ongehinderd heeft een app en website waarmee mensen met een lichamelijke beperking altijd en overal
inzicht krijgen in de toegankelijkheid van publieke locaties. Door het keuringsteam worden locaties
getoetst in opdracht van gemeenten en bedrijven. Daarnaast is Ongehinderd de uitvoerende partij voor
het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid. De informatie is in de gratis app en op de website
(www.ongehinderd.nl) te vinden, waar inmiddels tienduizenden gebruikers beoordelingen plaatsen.

Pleegouders gezocht
De Combinatie Jeugdzorg heeft ons gevraagd om aandacht te besteden aan pleegzorg.
Wie zorgt er voor een kind als de ouders dat even niet kunnen? Opvang in een pleeggezin kan dan een
welkome oplossing bieden. Helaas zijn er nog steeds kinderen die wachten op een plekje in een pleeggezin.
Nieuwe pleegouders blijven daarom hard nodig. Zo ook in uw regio.
Daarom organiseert de Combinatie Jeugdzorg op dinsdag 15 mei van 20.00 uur tot 22.00 uur een
pleegzorginformatieavond bij Combinatie Jeugdzorg aan de Nuenenseweg 4 in Eindhoven.
Meld je direct aan via www.combinatiejeugdzorg.nl (ingang pleegouders)
of via www.supergewonemensengezocht.nl

Bibliotheekboeken inleveren
I.v.m. de collectiewisseling is het belangrijk dat alle bibliotheekboeken van school voor 15 mei zijn
ingeleverd.
Willen jullie (ouders/verzorgers) hier samen met jullie zoon/dochter zorg voor dragen?
Alvast heel erg bedankt, dat scheelt ons heel veel werk.
Met vriendelijke groet,
Marfa Vermeulen
de Bibliotheek Eindhoven
Mediacoach
Ine Bogers
Leescoördinator Mytylschool Eindhoven
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