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Van de directie 
 
 
Thuisonderwijs 
We maken met z'n allen een zeer bijzondere periode door. 
De periode tussen de Kerstvakantie en de Carnavalsvakantie heeft in het teken gestaan van 
thuisonderwijs. Het was de tweede periode in deze coronatijd dat we daar vorm aan hebben gegeven, 
samen met u. 
Dat zal in combinatie met uw eigen baan een ongelofelijke klus zijn geweest. 
Als school hebben we ons best gedaan om ervoor te zorgen dat de instructies zo goed mogelijk online 
konden plaatsvinden. Jullie als ouders hebben alle zeilen bijgezet om naast een baan en het zijn van 
vader of moeder ook thuisleerkracht te zijn. We merken, nu we weer drie dagen fysiek onderwijs kunnen 
geven, dat de samenwerking met u over het algemeen echt goed verlopen is. De leerlingen pikken de 
lesstof weer op waar we met het thuisonderwijs gebleven zijn.  
Nogmaals onze hartelijke dank voor al uw inspanningen voor uw kinderen, onze leerlingen. 
 
We passen er een mouw aan 
Met alle maatregelen die er op dit moment rondom 
het onderwijs gelden is het een hele uitdaging om 
iedere dag fysiek onderwijs te geven. De regels 
rondom verkoudheden bijvoorbeeld kunnen ervoor 
zorgen dat een medewerker normaliter wel had 
kunnen werken maar nu thuis moet blijven.  
Heel vervelend, maar wel de regel nu. En daar 
houden we ons aan. 
Maar, we passen daar ook een mouw aan.  
Deze week hadden we al een mooi voorbeeld van 
een juf die vanuit huis de klas de lessen heeft 
kunnen geven. De assistente was intussen in de klas 
voor individuele begeleiding. 
We zijn trots op de flexibiliteit die onze medewerkers 
ook op deze momenten hebben zodat de leerlingen 
toch gewoon hun lessen kunnen volgen. 
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Gebruik maken van de mogelijkheden 
 
De hele week vriest het stevig in ons landje. 
Naast dat het overlast op kan leveren, zien we ook mooie mogelijkheden voor onze leerlingen. 
Tegenover de school ligt een heel klein ondiep vennetje dat heel snel een dikke laag ijs op zich had. 
Onze gymdocenten hebben daar meteen gebruik van gemaakt door hun gymlessen op het ijs te laten 
plaatsvinden. 
Een mooi zonnetje erbij maakte het voor de leerlingen heel aangenaam om lekker buiten te gymmen. 
 

 
 

  

 Namens het team een hele fijne voorjaarsvakantie toegewenst! 
 
 

Door de MR:  
Namens de ouders en leerkrachten uit de Medezeggenschapsraad willen we 

jullie als ouders van de leerlingen bedanken en een compliment geven! 

Iedereen heeft met de mogelijkheden die iedereen thuis heeft zich ingezet om 

jullie kind zo goed mogelijk mee te laten doen met thuisonderwijs. Het zal niet 

voor iedereen altijd even gemakkelijk geweest zijn.  

Diepe buiging en dank voor jullie inzet!  

 

Uiteraard willen we ook onze waardering uitspreken naar de leerkrachten en 

ondersteunend personeel. Zij hebben ontzettend hard gewerkt om op een digitale 

manier les te kunnen geven aan de leerlingen. Dank hiervoor! 

 
 
 



In Vogelvlucht februari 2021 Pagina 3 van 8 

 

Door de carnaval werkgroep 
 

Wat een gekke tijd 
 

Wat een gekke week 
 

Echt een week voor carnaval 
 

Met bij ons op school het thema 
 

“Draai hem in het rond” 
 

In de ochtend zijn alle leerlingen bezig geweest met het maken van een item voor een miniatuur optocht. 
Dit mocht van kosteloos materiaal, lego, Playmobile of wat ze maar voor handen hadden om er door te 
draaien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiervan hebben we een heuse optochtfilm gemaakt die we graag willen laten zien in het volgende  
Filmpje: https://youtu.be/r0E77bwqWbU  
 
 
 
 
 
In de middag was er een grote bingo. Iedereen kon 
meedoen in de eigen klas. Directeur Sebastiaan 
draaide de plaatjes in het rond. Deze liet hij op het 
digibord via Teams zien, zodat ze in de klassen hun 
bingokaart konden afstrepen. Zo kreeg iedere groep 
een winnaar die een onderscheiding mocht 
ontvangen. Maar…alle leerlingen draaien hem in het 
rond met het extra’s dat ze hebben gekregen. 
Als afsluiter nog wat smikkelen en drinken zodat de 
dag doorgedraaid afgesloten kan worden en willen 
we iedereen een fijne vakantie wensen. Alaaf!  
 
 

  

https://youtu.be/r0E77bwqWbU
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F104638391318591208%2F&psig=AOvVaw1huHD-QkXqe37XswiqI5re&ust=1613119690977000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDSgaO54e4CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dv6AHArfG8A4&psig=AOvVaw1F4UKc0hu09aXTGsXVBm4e&ust=1613119832696000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCb1Oa54e4CFQAAAAAdAAAAABAE
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Vanuit de verlies werkgroep 
Gratis online cursus 
 
Onze leerlingen maken veel mee. Een deel van onze leerlingen is wellicht sneller bang dan 
leeftijdsgenoten. Misschien voor naalden, voor vreemden, om alleen te zijn, of wellicht een angst die we 
niet zo goed kunnen begrijpen. Als u uw zoon/dochter (8-13 jaar) hierin zou willen ondersteunen, kunt u 
een kijkje nemen op https://leertedurven.ou.nl/ .  
De Open Universiteit heeft een gratis online programma ontworpen om angstige kinderen te 
ondersteunen en op weg te helpen naar meer moed en minder angst.  
 

 

 
 
 

Van de afdeling bewegingsonderwijs 
De afgelopen periode hebben we niet op school kunnen gymmen of zwemmen. We hopen dat jullie wel 
onze tips en opdrachten hebben ontvangen en er mee aan de slag zijn gegaan. We hebben in ieder 
geval een paar leuke filmpjes en foto’s ontvangen. Onze LIO-stagiaire Daniëlle Steenbekkers 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 of buiten tijdens de les. Ook hebben we een nieuwe collega, 
Anneke Postma, die de gymlessen op maandag zal gaan verzorgen. Zij is gestart na de kerstvakantie 
maar door de online lessen en de corona maatregelen heeft zij nog niet de kans gekregen om echt met 
de leerlingen in de gymzaal of buiten aan de slag te gaan. We hopen natuurlijk dat dit snel zal gebeuren 
en we wensen haar veel plezier en succes.  
 
 
Toernooien gaan niet door……  
Door corona en de daarbij behorende maatregelen komen alle kring-zuid-toernooien dit schooljaar te 
vervallen. Heel erg jammer want we weten dat jullie daar altijd naar uitkijken en van genieten. Ook wij 
missen deze activiteiten en hopen dat we volgend schooljaar weer op pad kunnen om mooie ervaringen 
op te doen en misschien wel bekers te winnen.                                        

 
 
We zitten natuurlijk niet stil en denken na over mooie 
activiteiten rondom en/of op school…. natuurlijk rekening 
houdend met wat mag en wat kan. We blijven hopen en 
duimen…. 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://leertedurven.ou.nl/
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Cruijff Court:  
De afgelopen periode is er door meneer Ruud en meneer Jurriaan hard gewerkt om het Cruijff veld weer 
helemaal mooi schoon en klaar te maken. Nu kunnen we, als we weer op school zijn, allemaal veiling en 
fijn spelen en gymmen op het veld. Het was veel en vooral een nat werkje. Maar het veld ziet er weer 
super uit.  
Bedankt meneer Ruud en meneer Jurriaan.  

                  
 
 
 
NOGMAALS: kleding voor de lessen bewegingsonderwijs…buiten 
Zoals het er nu uitziet gymmen we de komende periode vooral buiten. Gymmen in een T-shirt kan prima, 
maar om 9 uur ’s morgens en in de winter is het echt heel koud buiten. Ook is het lastig om te gymmen 
op regenlaarzen of slippers. Het zou fijn zijn als uw zoon/dochter een vest, sportjack, of droog shirtje, 
goede schoenen (geen slippers, regenlaarzen) en eventueel handschoenen mee krijgt naar school. Dat 
kan in een losse tas meegenomen worden.   
Tip voor handbewogen rolstoelleerlingen; de ijzeren hoepels van de wielen worden heel snel koud 
buiten. Fietshandschoentjes zijn dan ideaal. Wij zien dat leerlingen daar veel plezier van hebben tijdens 
de gymlessen maar natuurlijk ook als ze in pauzes of op andere momenten dat ze naar buiten gaan. 
Deze zijn zowel met gesloten vingers als met open vingers te krijgen. Liever geen wanten, deze hebben 
vaak niet genoeg grip. 
 
 
Extra SNEEUW advies: als er sneeuw ligt is er niets mooier dan met klasgenoten in de sneeuw  
spelen en gymmen. Het is fijn als uw kind dan warme kleren, een winterjas, sneeuwlaarzen/ 
snowboots, een muts en handschoen bij zich heeft. Voor de rolstoel leerlingen is het daarnaast 
fijn om een warme plaid of deken voor over de benen mee te geven. Zo kunnen we allemaal 
genieten van het mooie winterse weer!! 

 
Voor nu……. een fijne vakantie met misschien toch een kleine polonaise in de huiskamer of 

confetti mikken in de tuin, dansen in de keuken en zingen onder de douche. 
                                               

Team bewegingsonderwijs Mytylschool Eindhoven, 
Monique, Ruud, Jurriaan, Rachelle, Daniëlle, Anneke en Marly. 
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Van de verpleegkundigen 

 

Houd de huid goed schoon 

 2x per dag, niet vaker, de 

huid goed reinigen met 

milde wasgel (PH van 5,5) 

 Vermijd crèmes met 

parfum 

Mondkapjes 
Helaas zijn we van het dragen van mondkapjes voorlopig nog niet af. 
Door het dragen van mondmaskers kun je vaker last hebben van een hele droge huid of 
puistjes. Door de warmte en het vocht kan je huid geïrriteerd raken. Ook de elastieken 
kunnen voor een ruwe, geïrriteerde huid zorgen. Dit noemt men MASKNE 
Gelukkig heeft niet iedereen last van uitslag maar hierbij enkele tips eventueel ter 
voorkoming. 

Gebruik na het reinigen vocht 
inbrengende zalf 

Vocht inbrengende crème houdt 
je huid soepel en gezond. Laat 
deze 10 min intrekken en zet 
daarna je mondkapje op. 

Gebruik geen vette crème bij een normale huid 

 Hoe vetter de crème hoe meer je de huid afsluit. Producten voor de 

oudere huid zijn vaak wat vettig.  

 Mensen met een droge huid mogen wel een vette crème gebruiken 

maar vaseline sluit de huid té veel af. 

 Bij eczeem heb je een zeer droge huid. Volg bovenstaande tips dan 

op maar dan kun je voor de nacht een vette crème smeren. Deze 

houdt de huid soepel en je huid komt dan tot rust. 

 Wissel niet te vaak van huidproducten. De huid komt niet tot rust 

wanneer je steeds nieuwe producten gebruikt 
Gebruik géén make-up 

Make-up, zoals 
vloeibare foundation 
sluit de huid af, en dat 
kan leiden tot puistjes 

Draag een masker, indien mogelijk van zachte stof 

 Hoe zachter, en schoner het mondmasker, hoe 

rustiger voor de huid 

 Vervang het masker iedere 4 uur (stoffen én 

wegwerp) 

 Was mondkapjes dagelijks op minimaal 60 graden 

 Gebruik katoenen mondkapjes deze zijn zachter 

voor de huid dan synthetische 

Hoe voorkom je maskne? 

Hartelijke groet,  
de verpleegkundigen  
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Kledingcontainer  
Het voorjaar komt er weer aan en dan  wordt er vaak gewisseld van 
garderobe. Winterkleding wordt opgeruimd en zomerkleding zal weer in 
de kast terechtkomen. 
  
Mocht u bij deze wissel kleding weg willen gooien, dan houden wij ons 
aanbevolen. Wij verzamelen kleding in een speciale container die bij de 
school staat. Het bedrag dat wij ophalen met het verzamelen van de 
kleding leggen wij bij de ouderbijdrage waarvan we de extra, 
niet onderwijsgerelateerde, activiteiten organiseren.   
  
Mocht u kleding willen inleveren dan vragen wij u deze in een 
afgesloten zak te bewaren en meteen na de vakantie in de container 
voor de school te deponeren..   
  
 
 

Kleurplaat 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


