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In Vogelvlucht  
  Mededelingenblad   Mytylschool  Eindhoven      

 
 

Jaargang 34 

Nummer 8 Februari 2022 

In dit nummer onder meer: 
-van de directie 
-Van de afdeling BOW 
-Naar de paddenpoel met groep C 
-Contactpersonen stellen zich voor 
-Door de mediacoach 
 

 

 

Van de directie 
 
 
We hebben met z'n allen een pittige periode achter de rug. Deels zitten we er natuurlijk ook nog middenin. 
Toch bieden de versoepelde maatregelen weer wat hoop op "meer" richting het voorjaar. 
 
We hopen weer meer samen te kunnen komen in en rondom de 
school, meer leerlingen en medewerkers weer te ontvangen na 
een korte quarantainetijd en nog wat meer aandacht te kunnen 
besteden aan Mytylschool 60 jaar. 
 
Het weer samen kunnen vieren van een feestje en weer samen 
dingen doen staat toch wel hoog op de lijst voor veel van onze 
leerlingen. We hebben een ongelooflijke flexibiliteit mogen 
ervaren bij onze leerlingen afgelopen twee jaren, maar de roep 
om "meer samen" bleef toch ook klinken. Het lijkt erop dat die 
roep komende tijd weer positief beantwoord kan worden. 
 
Dat meer samen start wellicht al in de vakantie; carnaval vieren, op vakantie of gewoon lekker thuis 
samen het gezellig maken - er is meer ruimte. We hopen dat deze ruimte bij u welkom ontvangen wordt 
en dat iedereen een fijne vakantie zal hebben. 
 

 
 
Met vriendelijke groet, namens het MT 
Sebastiaan Marechal, Directeur Mytylschool Eindhoven  
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Van de afdeling BOW 

(Schuif)tafeltennis clinics VSO 

Afgelopen weken hebben de leerlingen 
van het VSO een schuiftafeltennis 
clinic gehad. Deze clinic werd 
aangeboden via de Cruijff foundation 
en de tafeltennis bond. Nadat het een 
paar keer is uitgesteld konden we 
woensdag 16 februari letterlijk en 
figuurlijk aan de slag. Verschillende 
uitdagende oefeningen werden op de 
(schuif)tafeltennistafel geoefend . Voor 
ieder niveau waren er passende 
vormen en materialen. Ook na de 
carnavalsvakantie gaan we nog een 
woensdag samen met de trainers van 
de bond aan de slag. Al met al weer 
een mooie ervaring voor onze 
leerlingen. 
Wil je meer weten over deze mooie en 
toegankelijke sport en/of heb je vragen 
hierover neem dan contact op met een 
van de mensen van BOW. 

 
Olympische winterspelen tijdens de gymles 

Tijdens de Olympische winterspelen hebben leerlingen hun 
eigen winterspelen gehad tijdens de gymlessen. Zo konden 
de leerlingen deelnemen aan skiwedstrijden, bobsleeën, 
schansspringen en curling. Ook is er geschaatst en hebben 
de bovenbouwleerlingen de Biatlon geoefend. Aan het einde 
van de Olympische spelen hebben de onderbouwleerlingen 
een echte huldiging gehad en een Olympische medaille 
ontvangen.  
 
 
Na de carnavalsvakantie 

We hopen na de vakantie weer een beetje meer terug te 
keren naar het ‘oude normaal’. Dat betekent dat toernooien 
waarschijnlijk weer door kunnen gaan, dat we weer binnen 
gaan gymmen, omkleden voor de lessen en het VSO 
keuzeprogramma gaat eindelijk weer van start. We willen 
jullie dan ook vragen om weer gymspullen en een handdoek 
mee te nemen op de dagen dat je gym hebt.   
 

 
 

Voor nu……. een fijne 
vakantie en veel 
carnavalsplezier! 

                                               
 

 
Team bewegingsonderwijs Mytylschool Eindhoven 

Monique, Ruud, Jurriaan, Anouk, Willemijn, Anneke en Marly 
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Carnavalsviering was een groot succes 
 

 
WIE IS WIE ? 

 
Wat hebben we een super gezellige carnavalsviering gehad. Iedereen kwam mooi verkleed op school. Dat 
gaf meteen een feestelijk gevoel. 
Tijdens het eerste blok zijn we in de klas een mooi masker gaan maken om daarmee een gezellige 
polonaise te kunnen dansen. Dat was zeker de moeite waard om te filmen. 
In het tweede blok kwamen er, een voor een, mystery gasten in de klas. Door middel van ja/nee vragen 
moesten de leerlingen erachter komen wie het zou zijn en op een formulier invullen. 
De onthulling werd in het derde blok in de middag gegeven. Via uitzending op het digibord werden de 
mystery gasten ontmaskerd door juf Lilian. 
Ter afsluiting van de dag is er in de klas nog uitgedeeld en konden we al een keertje naar het polonaise 
filmpje van de ochtend kijken. Hierbij  sturen we de link mee zodat jullie er thuis ook nog van kunnen 
genieten: https://youtu.be/Up4u_j8pflo 

Voor nu; veel plezier met carnaval en een fijne vakantie. 
ALAAF, ALAAF, ALAAF 

 
 
Vanuit VSO DGL:  Verslag van  de werkplekken door leerling Menno 

We hebben allemaal verschillende werkplekken 

 Tuin  / Techniek 

 Crea 

 Administratie 

 Intrieur  / keuken (Thee en kofie ronde + Was ronde + Afwassen ) 
 
       
 
Bij tuin doe je met name de patio schoon houden vegen harken. Bloembollen in de grond doen.  
Bij techniek doen we CDMO (ZEDEMO), dan moet je monteren en demonteren van bouten, schroeven, plaatjes. 
Ook dingen sorteren Zoals groen bij groen, Rood bij rood  Blouw  bij blouw 
toresol , dat zijn vliegengordijnen die we in elkaar moeten zetten. 

 
 
Crea is Knutselen of iets moois 
maken. Collages .  
Bloemen voor GLOW Eindhoven 
gemaakt. 
 
 
 
 
Bij Administratie Perforeren Pestiviceren (plastificeren), voor de kleuters potloden 
aanslijpen en sorteren. 
Keuken: Kofie en thee ronde .Je doet 10 schepjes kofie in het koffie aperaat 
En je doet het thee zakje 25 x heen en weer 
Intrieur is Poetsen Tafels schoon maken Bakken leeg halen en  dan poetsen 
 
 Menno van den Berg 

https://youtu.be/Up4u_j8pflo
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Maak je iets vervelends mee? Maak je je zorgen over iemand? 
Zit je met een probleem, krijg je het niet zelf opgelost en 
kun je er niet mee naar de juf, meester, docent, collega of directie? 
Dan kun je bij ons terecht. 
 
Wij zijn de 2 contactpersonen van de Mytylschool. Bij ons kun je jouw 
verhaal kwijt, wij luisteren naar je. Wij lossen het probleem niet op maar 
wij wijzen je de weg naar de juiste persoon. (Mits het geen strafbaar feit is.) 
 
Wij zijn er voor leerlingen, ouders / verzorgers en collega’s. 
 

 

 

 
 
Ik ben Maud de Vries, leerkracht.  
Ik werk op dinsdag, woensdag, 
donderdag en vrijdag. 
 
Mijn e-mailadres is: 
m.devries@ssoe.nl  

 

 
 
Ik ben Irma van der Putten, 
onderwijsassistente.  
Ik werk op maandag, woensdag en 
donderdag.  
 
Mijn e-mailadres is: 
i.vanderputten@ssoe.nl 
 

 

Iedereen hoort zich prettig en veilig te voelen op school. 

Kortom, wij zijn er voor jou! 
 

 
 

mailto:m.devries@ssoe.nl
mailto:i.vanderputten@ssoe.nl
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Groepsstage Gamma 

Na een periode van twee jaar is de groepsstage van de Mytylschool weer van start gegaan. Deze stage is 

voor leerlingen uit de PGL BB klas, ofwel de Praktijk Gerichte Leerweg Bovenbouw.   

 

Leerlingen gaan, als deelnemers, met een paar van 

hun klasgenoten naar de Gamma. Zij doen dit vijf 

ochtenden. De leerzame aspecten van deze stage 

zijn divers en lopen uiteen van vervoer (hoe kom ik 

er?), tot verzorging (kan ik daar met mijn lichamelijke 

beperking naar het toilet?), tot uiteraard de 

werkzaamheden zelf. Leerlingen ontwikkelen zich 

bijvoorbeeld op gebieden als: vegen, het spiegelen 

van producten, retourneren van artikelen en klanten 

te woord staan.   

 

 

Alle deelnemers ontvingen een ‘Bewijs van 

Deelname’. Op dit document is onder andere te zien 

waar zij individueel en groepsgericht aan gewerkt 

hebben. Al met al is het weer een groot succes 

geweest voor de leerlingen. De Mytylschool 

Eindhoven wil de Gamma dan ook hartelijk bedanken 

voor het mogelijk maken van deze groepsstage. Wij 

kijken uit naar het opnieuw ondernemen van deze 

stage volgend schooljaar.  

 

Met vriendelijke groeten, Erik Versteeg 
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Naar de paddenpoel met groep C 

Emilie Daan 

Gijs Abdulsalam 

Jasmijn 

Kirsten 
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