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De directie
Hierbij weer een ‘In Vogelvlucht’ met informatie van wetenswaardigheden. Een drukke periode is
afgesloten met een prachtig carnavalsfeest op school.
Namens het team van Mytylschool Eindhoven wens ik u een feestelijke voorjaarsvakantie toe!
Sebastiaan Marechal

Kledingcontainer
Voor onze school hebben wij een kledingcontainer staan voor kleding die niet meer gebruikt wordt.
Houdt u een najaarsopruiming en wilt u uw oude kleding kwijt, dan kunt u dat met uw zoon of dochter
meegeven.
De school ontvangt een bedrag per kilo. Dat bedrag leggen wij bij aan de ouderbijdrage waarvan we
activiteiten organiseren voor onze leerlingen.
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Rolstoelvaardigheidstraining voor kinderen
Wil je graag vaardiger worden met je rolstoel? Dan is onze rolstoelvaardigheidstraining iets voor jou!
In 4 lessen van elk 2 uur leer je verschillende technieken, zoals
balanceren, de wheelie en drempels en hellingen rijden. Tussen elke
les zit een pauze van zo’n 2 weken waarin je thuis kunt oefenen met
behulp van speciaal ontwikkelde instructievideo’s. Onze
rolprofessionals geven veel individuele aandacht en zullen je stap voor
stap laten ervaren wat je allemaal met je rolstoel kunt.
De training heeft een positieve invloed op de zelfstandigheid en het
zelfvertrouwen van het kind. Om het oefenen na de training te blijven
stimuleren zal elk kind ook de strip Sam & Sarah ontvangen. Deze strip
gaat over rolstoelrijden en is gelinkt aan onze online instructievideo’s
(www.samensarah.nl).
Wij, het Wheelchair Skills Team van K-J Projects, geven rolstoelvaardigheidstrainingen aan kinderen en
volwassenen, verspreid door het hele land. In samenwerking met HandicapNL is er budget vrijgekomen
om op 10 mytylscholen en/of revalidatiecentra rolstoelvaardigheidstrainingen te geven. Bij genoeg
aanmeldingen kan er ook een training bij Libra Revalidatie worden gestart! Elk kind dat gebruik maakt
van een handbewogen rolstoel (eventueel met e-wielen) kan deelnemen aan de cursus.
Is dit wat voor jouw kind? Stuur dan een mail naar Maaike Abeln (m.abeln@libranet.nl).
Kijk voor meer informatie op www.wheelchairskillsteam.nl
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De Rooi Pannen
Wij PGL1-2-3 gingen 11 februari jl. met het OV naar
De Rooi Pannen Eindhoven.
We kregen daar een rondleiding door de keukens, door
de restaurants en door de hotelkamers. Hoe gingen we
er naar toe, we gingen er met de stadsbus heen. We
hebben diverse dingen mogen proeven in de keukens
en bij de patisserie.
We hebben een mooie dag gehad.
Groetjes PGL1-2-3

Nationale voorleesdagen
Ook op de onderbouw van de Mytylschool zijn de
nationale voorleesdagen gestart.
Hiervoor zijn moeders, oma’s en zusjes komen voorlezen
op vrijdagmiddag 24 januari jl.

De kinderen hebben genoten van de prentenboeken!
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Van de verpleegkundigen
Beste ouders/verzorgers,
Graag willen wij u attenderen op onderstaande bijeenkomst.
Tijdens deze bijeenkomst wordt er veel nuttige informatie en diverse bruikbare tips gegeven.
Indien u wenst kunt u altijd met de verpleegkundige in gesprek over de mogelijkheden op school om uw
kind in overleg met u zindelijk te maken.

Informatie avond donderdag 5 maart in Catharinaziekenhuis
’s Ochtends of ’s nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een
schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder!
Bedplassen, daar wil je toch vanaf!
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in een
eigen tempo plaatsvindt. De meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar
zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in Nederland plassen nog
in bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal
verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk
wakker te krijgen. Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde
gewoonte, die u samen met uw kind kunt veranderen.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met
gastsprekers van gespecialiseerde ziekenhuispoli’s informatieavonden
over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie over dit
probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende manieren en
praktische tips om het bedplassen aan te pakken.
U bent van harte welkom op donderdag 5 maart in het auditorium van
het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven. Vanaf 19.45 uur is de inloop en om 20.00 start de avond, die
tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor deze avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro.
Aanmelden:
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost
www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij de
sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422
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Van de afdeling Bewegingsonderwijs
De afgelopen periode hebben we weer veel leuke gym- en zwemlessen gegeven. Onze LIO-stagiaire
Joyce Kuipers zit in de laatste fase van haar opleiding en is gestart met zelfstandig lesgeven aan
diverse groepen. Natuurlijk zijn wij op de achtergrond altijd aanwezig voor advies of hulp waar nodig en
zijn onze technisch assistenten altijd aanwezig in de zaal tijdens de les.
Welke activiteiten komen er aan?
Na een rustige periode, staan er de komende periode weer diverse leuke activiteiten op het programma.
Een kort overzicht;
17 maart:
Hockeytoernooi in Breda
26 maart:
Slagbaltoernooi in Eindhoven
13 t/m 17 april:
‘Mytyl sportweek’ met sportieve activiteiten voor schooltijd en tijdens
de pauzes
16 april:
Toernooimiddag VSO
17 april:
Koningsspelen SO

Kleding vergeten
Het komt regelmatig voor dat de leerlingen hun gym- of zwemspullen vergeten. Dat kan natuurlijk
gebeuren, maar als het vaker gebeurt, willen we uw zoon/ dochter er wel bewust van maken dat ze hier
zelf op moeten letten. Bij het bewegingsonderwijs hebben we nu voor een eenduidige aanpak gekozen,
zodat iedereen er op dezelfde manier mee omgaat en het voor u en uw zoon/dochter duidelijk is hoe we
dit aanpakken;
- Wanneer een leerling zijn/ haar kleding vergeet voor de gymles krijgen ze een leen t-shirt en
gymmen ze gewoon mee.
- Wanneer een leerling zijn/haar zwemkleding vergeet zwemmen ze niet mee, maar zijn wel op het
zwembad aanwezig tijdens de les.
Voor leerlingen van het SO:
3x kleding vergeten deze periode (van vakantie tot vakantie), dan krijgen ze een briefje mee naar huis.
Dit briefje moet ondertekend ingeleverd worden.
Voor leerlingen van het VSO:
2x kleding vergeten deze periode (van vakantie tot vakantie), dan krijgen ze een briefje mee naar huis.
Dit briefje moet ondertekend ingeleverd worden.
Natuurlijk kan het ook zo zijn dat uw zoon/ dochter vanwege ziekte of een blessure niet mee kan
gymmen of zwemmen. Dan verwachten wij hierover een ondertekend briefje van de ouders/ verzorgers.
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Van de werkgroep Levend Verlies
Aandacht voor artikel: Levend verlies, uit BOSK 2016
Graag brengen wij een artikel van de BOSK onder uw aandacht.
Het is een artikel, geschreven over de verschillende ‘deelnemers’
van levend verlies. Het artikel legt kort (in het gele kader) de term
levend verlies uit. Daarna beschrijven twee ouders en een
jongeman met Spina Bifida het leven met zorg.
Sjoerd: ‘’ ‘Ik ben allergisch voor het woord accepteren.’’
Carolien: ‘’ ‘Het klinkt zo eng, zo negatief. Een kind is geen levend
verlies, althans niet voor mij.’’
Minke: ‘’ De erkenning krijgen dat je niet ‘gek’ bent, omdat je
soms jaren later een verdrietige dag hebt. Inzien dat dat normaal
is, want er zijn steeds nieuwe confrontaties.’’
Alle drie geven zij, op eigen wijze, woorden aan gevoelens en gedachten die zij ervaren m.b.t. levend
verlies. Misschien brengen hun woorden herkenning, bij uzelf of bij uw familie.
Het artikel is direct te lezen via onderstaande link:
file:///P:/Verlies%20Begeleiding/2018-2019/artikelen/BOSK-Magazine-dec-2016_pag.8-13.pdf

Geef een boek cadeau! Woeste Willem voor € 2,50!
Stichting Geef een (prenten)boek cadeau komt dit jaar met Woeste Willem, hét piratenboek van
Ingrid en Dieter Schubert. Wees er snel bij, en geef vóór 1 april door hoeveel exemplaren we
voor je kunnen reserveren!
Laat het ons weten via info@boekenberg.nl. Het boek ligt vanaf 10 april in de winkel.
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Mytylschool Eindhoven schudt op zijn grondvesten
Sam Corstens geeft masterclass slagwerk aan klas D
Afgelopen woensdag (12-02-2020) bleek het gebouw van de
Mytylschool maar nauwelijks bestand tegen de drumclinic van
Sam Corstens. Alsof hij communiceerde met verre
voorvaderen uit lang vervlogen tijden liet hij nog een keer
zien, horen en vooral voelen hoe het zit met ritmes, shakers,
bongo’s en stokken om mee op dierenvellen te slaan.

Oud-leerling Sam, afgezwaaid in 2016 van de praktijkroute kwam op onze
aanvraag zijn drum skills laten zien aan DGL-SO. Binnen enkele tellen zaten de
leerlingen in een halve cirkel om Sam heen, iedereen gewapend met een
instrument naar keuze. Vlekkeloos werden tempo’s gewisseld, stijlen behandeld en
natuurlijk solo’s gegeven. Sam krijgt het voor elkaar om alle leerlingen enthousiast
te krijgen en binnen drie-kwartier te laten klinken alsof ze al jaren les hebben.
Na deze intense masterclass slagwerk is Sam teruggekeerd naar de oerbossen in
Afrika en zijn wij begonnen met het rechtleggen van de pannen op het dak.

Branchegerichte cursus ‘wat doe jij in de winkel?’
Op donderdag 23 januari hebben zes leerlingen van De Taalbrug, MBS en Mytylschool examen gedaan
voor de branchegerichte cursus ‘Wat doe jij in de winkel?’. Zij zijn begonnen met deze cursus in de
eerste schoolweek en nu 20 weken later hebben alle zes leerlingen hun certificaat behaald, al was het
voor een leerling wel heel spannend. Gelukkig was ook voor hem de uitslag positief!
Deze leerlingen zijn nu goed voorbereid op het stage lopen in een winkel. We hopen dat ze allemaal in
de toekomst een leuke stageplek krijgen, wellicht daarna een betaalde arbeidsplaats.
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