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Van de directie
Na een drukke en enerverende periode waarbij we veel rekening moesten houden met alle door
COVID-19 aangepaste zaken kunnen we gerust zeggen dat we genoten hebben van wat er allemaal wèl
kon. Zo kijken we bijvoorbeeld terug op leuke Paasactiviteiten en fijne koningsspelen!
De wereld gaat steeds een beetje verder open. Hoe en wat dit voor onze school betekent dat moet nog
blijken. Mochten hierin ontwikkelingen zijn dan laten we dit natuurlijk weten op de gebruikelijke manier,
met een COVID-19 update per e-mail.
Zelftest medewerkers en leerlingen vso
Twee weken geleden zijn we gestart met het vrijwillig zelftesten door medewerkers en leerlingen van het
vso.
De eerste keer is zo'n test best spannend hebben we gemerkt; het is even uitzoeken hoe het werkt en
zijn toch wel erg benieuwd wat de uitslag zal zijn.
Het blijkt allemaal erg mee te vallen. De test is zeer eenvoudig af te nemen en de uitslag laat niet lang
op zich wachten.
Na de vakantie krijgen we weer nieuwe zelftests voor medewerkers en leerlingen van het vso geleverd.
Indien u voor uw zoon of dochter gebruik wil maken van deze tests kun u het strookje dat u recent
toegestuurd hebt gekregen inleveren bij onze administratie. Wij geven dan twee tests (voor de
betreffende week) mee.
Ouderbijdrage
In overleg met de MR hebben we dit jaar de ouderbijdrage gehalveerd.
We hebben dit gedaan i.v.m. het feit dat we dit jaar veel minder mogelijkheden om wat extra's te regelen
voor de leerlingen.
De ouderbijdrage is in het leven geroepen om zaken die vanuit onderwijsgeld niet betaald worden wel te
kunnen doen.
U kunt dan denken aan het vieren van Kerst, carnaval, sportdagen, Pasen enz. Met uw bijdrage zijn we
in staat deze activiteiten voor al onze leerlingen te organiseren.
Schoolkamp, schoolreisje e.d. vallen buiten de ouderbijdrage. Als we ervoor kiezen deze te organiseren
factureren we dat apart voor de deelnemende leerlingen.
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De ouderbijdrage is altijd vrijwillig. We sluiten ook geen leerlingen uit als de ouderbijdrage niet betaald is.
Wij willen dit niet en wettelijk mag het ook niet.
Ons systeem is vrij eenvoudig: we geven alleen uit wat er binnenkomt aan bijdrage. Hoe meer ouders de
ouderbijdrage dus betalen, hoe mooier we een activiteit kunnen aankleden.
Voor komend jaar hebben we de ouderbijdrage i.s.m. met de MR weer vastgesteld op 40 euro.
En dan nu meivakantie!
Wij wensen u en uw naasten een gezonde en zonnige meivakantie toe.

Aandacht voor Paarse vrijdag in het VSO
Om uiting te geven aan het tolerante karakter van onze school hebben wij eerder dit schooljaar
meegedaan met de Paarse vrijdag. Deze regenboogvlaggen zijn intussen een internationaal symbool
geworden voor vrijheid. Vrijheid om jouw leven zo te leven zoals jij dat wil, te zijn wie je wil zijn, te
zeggen wat je wil zeggen.
Vrijheid dus! En natuurlijk de daarbij horende gelijkheid en acceptatie van verschillen tussen mensen
ongeacht je afkomst, geloof, gender of geaardheid.
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Groep F viert toch nog Pasen
Hallo allemaal,
Dit waren geen vijgen na Pasen, maar wel
een gezellig paasbrunch na Pasen!
Groep F moest bij de taalles een
boodschappenlijst maken en samen
bereidden we de paasbrunch voor. Helaas
gooide corona roet in het eten en moesten
we eventjes in lockdown met onze afdeling.
Maar van uitstel kwam geen afstel want na
het paasweekend genoten we (en zelfs
meester Ruud en meester Jo)
van een gebakken/gekookt eitje (met dank
aan juf Irma) en een feestelijk gevulde tafel!
Groetjes Groep F, Juf Irma, Juf Lidia

Van de afdeling Bewegingsonderwijs
Gymlessen afgelopen periode
Wat een geluk hebben wij gehad de afgelopen periode! We hebben vrijwel alle gymlessen buiten kunnen
geven. Soms een beetje koud, maar van sporten krijg je het gelukkig snel warm! We hebben slagbal
gespeeld, tikspelen gedaan, bewegen en muziek en heel veel andere activiteiten. Het VSO heeft o.a.
met stappentellers gewerkt en een aantal keer een fitnesscircuit gedaan.

Koningsspelen
Vrijdag 23 april waren de Nationale
Koningsspelen. Eindelijk konden we
weer iets organiseren voor alle
leerlingen van het so. Geheel
coronaproof hebben de leerlingen deze
ochtend genoten van verschillende
koningsspelletjes. Met het zonnetje erbij
was het een erg gezellige ochtend. Wij
hebben in ieder geval weer genoten!
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Na de meivakantie
Vanaf maandag 17 mei starten de Centraal Schriftelijk Examens. Ook dit jaar worden deze examens
weer afgenomen in de gymzaal en in de aula van onze school. Dit heeft natuurlijk weer consequenties
voor de gymlessen. We kunnen geen gebruik maken van de gymzaal en de kleedkamers voor de
gymlessen vanaf maandag 17 mei t/m 27 mei. Dit wil zeggen dat, als het weer het toelaat, we buiten
gaan gymmen. Bij slecht weer proberen we een andere oplossing te vinden.
Even voorstellen, onze nieuwe collega Anneke
Hallo,
Mijn naam is Anneke en ik ben vanaf het begin van 2021 gymdocent in het so. Ik vervang Juf Marly op
de maandagen. Naast de mytylschool werk ik op de dinsdag en woensdag als gymdocent op de Antoon
van Dijkschool in Helmond.
Na een gekke start waarin we niet op school mochten komen, mag ik gelukkig alweer een aantal weken
lesgeven aan 6 super leuke klassen. Wat een leuke, enthousiaste en lieve kinderen kom ik op school
tegen! Dit maakt het werken op de mytylschool een feestje.
Nog 10 schoolweken tot het einde van het schooljaar. We maken er met zijn allen een super sportief en
leuke periode van. Waarin we veel van elkaar leren.
Een sportieve groet!
Anneke Postma
NOGMAALS: kleding voor de lessen bewegingsonderwijs…buiten
We gymmen de komende periode nog steeds buiten. Gymmen in een T-shirt kan prima, maar om 9 uur
’s morgens kan het nog koud zijn. Ook komen met mooi weer leerlingen op sandalen of slippers naar
school. Dit is voor de gymles erg lastig. Het zou fijn zijn als uw zoon/ dochter een vest, sportjack, of
droog shirtje en goede schoenen (geen slippers, regenlaarzen) mee krijgt naar school. Dat kan in een
losse tas meegenomen worden.
Voor nu allemaal een hele goede, fijne en zonnige meivakantie.
Een sportieve groet,
Anneke, Daniëlle, Monique, Rachelle, Ruud, Jurriaan en Marly
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NIEUWS VAN JULLIE MEDIACOACH
Marfa Vermeulen
April 2021

LEESPLEZIER

DIGITALE GELETTERDHEID
De Voorleeshoek

Mail geleende boeken
Op veel scholen is de schoolbibliotheek
weer open. Dat is goed nieuws, want dat
betekent dat er weer lekker gelezen kan
worden! Kinderen raken extra
gemotiveerd om te lezen, wanneer er
aandacht is voor wat ze lezen. Meteen dus
een kans om met je kind in gesprek te
gaan over het boek dat ze hebben
geleend.
Misschien heb je de afgelopen tijd een mail
van de Bibliotheek Eindhoven ontvangen
met een herinnering om de boeken van je
kind in te leveren in de bibliotheek op
school. Dat kan gaan over boeken die ze
geleend hebben voor in de klas of voor
thuis. Je kind kan deze boeken dan weer
inleveren in de schoolbibliotheek. Op deze
manier zorgen we er samen voor dat
zoveel mogelijk kinderen de boeken
kunnen lenen.

Veel voorlezen zorgt voor een beter
verhaalbegrip en is goed voor de
taalontwikkeling. Het voorlezen zorgt daarbij
ook nog voor een ontspannen en knus
moment met je kind.
Wil je het zelf voorlezen eens afwisselen met
een voorleesfilmpje, dan kun je gebruik maken
van De Voorleeshoek. Op deze site vind je
voorleesfilmpjes geschikt voor verschillende
leeftijden: 0-4, 4-7 en 7-10 jaar.
Scrol op deze pagina naar beneden, log in met
je bibliotheekaccount en geniet samen van
mooie verhalen.

TIP VAN DE BIBLIOTHEEK
De campagne ‘Geef een boek cadeau’ heeft
als missie om alle kinderen in Nederland op te
laten groeien tussen de mooiste boeken.
Vanaf 23 april is ‘De brief voor de koning’ bij
de boekhandel te koop voor € 3,50.
In de online bibliotheek app is ‘De brief voor de
koning’ als luisterboek te vinden.
Bibliotheekleden kunnen naast zelf lezen dus
ook op deze manier lekker wegdromen bij de
avonturen van Tiuri.
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