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Van de directie
Afwezigheid teamleider SO
Recent hebben wij middels een brief aan alle ouders van het so laten weten dat onze teamleider van het so,
mevr. Lilian Versmissen, ernstig ziek is. We hebben de organisatie, voor dit moment, zo gereorganiseerd dat
de ontwikkelingen die zij met haar team had voorbereid op school gewoon doorgang zullen vinden. Uw
eerste aanspreekpunt blijft natuurlijk, als altijd, de leerkracht van uw zoon of dochter. Indien u zaken wilt
bespreken buiten dat eerste contact dan kunt u contact opnemen met de heer Dennis Langenhuijsen.
Mevrouw Versmissen werkt intussen hard aan haar herstel. Het gaat om een zwaar traject waarbij wij haar
alle sterkte toewensen.
Samen voor Eindhoven
Gedurende de eerste periode van dit schooljaar hebben we veel helpende handen gehad vanuit bedrijven in
Eindhoven. Samen voor Eindhoven matcht vragen die wij hebben aan vrijwilligers die, vanuit het bedrijf waar
zijn werkzaam zijn, één dag gaan helpen bij een Stichting. Wij worden door hen op dit moment enorm
geholpen in het winterklaar maken van onze tuin, het schilderen van ons fietsenhok, het meedenken over
onze website en tijdens lessen over creatief denken.
Het gaat dus om een mooie match waar bedrijfsleven en onderwijs elkaar ontmoeten en waarvan onze
leerlingen kunnen profiteren.
Voorlichting chauffeurs
De meeste leerlingen van onze school worden gebracht door een vervoersbedrijf. Zei hebben allemaal
verschillende ondersteuningsbehoeften. Om de chauffeurs daar wat meer over te vertellen organiseren we
voor hen een informatiemoment op 9 november aanstaande. Hierbij gaat onze verpleegkundige, Monique van
Breugel, in het algemeen in op de ondersteuningsbehoeften van leerlingen van onze school.
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Leerlingenraad
Wellicht is het bij u al bekend; onze school heeft een leerlingenraad.
De leerlingenraad mag, gevraagd en ongevraagd, met ideeën komen om ons onderwijs of onze organisatie
steeds verder te verbeteren.
Op dit moment is de leerlingenraad actief in gesprek over het schoon houden van ons plein, het delen van
nieuwsberichtjes via de schoolsite, de drukte bij de ingang van de school en nieuwe
t-shirts voor onze toernooien.
We zijn trots op deze leerlingen die zich, met ons, inspannen om de school steeds te blijven verbeteren.
Anti-pestcoördinator
Wij willen graag dat leerlingen met een veilig gevoel naar school komen. Zo besteden we veel tijd aan onze
groepsvorming en aan een prettig leef- en leerklimaat in de klas, bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan
"de gouden weken". Kijk ook eens op:
https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/de-gouden-weken/
Soms blijkt dat er meer nodig is, bijvoorbeeld als er sprake is van pestgedrag. Op dat moment doen wij een
beroep op onze anti-pestcoördinator: Chahrazad Ziani. Zij draagt, samen met onze andere medewerkers, zorg
voor een passende aanpak van eventuele problemen om zo weer een prettige schoolgang te bewerkstelligen.
Schoolsite
Checkt u regelmatig onze schoolsite?
Op https://www.mytylschooleindhoven.nl/ouders vindt u veel documenten over ons beleid, formulieren en
andere informatie.
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CONTACTPERSOON
Zit je ergens over in
Maak je je zorgen
Pieker je
Weet je niet bij wie je terecht kunt
Kom dan naar Helen of Irma
Wij zijn de 2 contactpersonen van de Mytylschool
Daar kun je je verhaal kwijt
Wij luisteren naar je verhaal
Wijzen je de weg
Wij zijn er voor leerlingen, ouders en collega’s.

Helen Gotink
h.gotink@ssoe.nl
werkzaam op
ma – di – woe
Verpleegpost

Irma van der Putten
i.vanderputten@ssoe.nl
werkzaam op
ma – di – woe
Middenbouw

De Inspectie Leefomgeving en Transport
Op donderdag 4 oktober jongstleden is een medewerker van de Inspectie Leefomgeving en Transport bij ons
op de parkeerplaats gaan controleren of onze leerlingen op een goede en veilige manier worden vervoerd. Wij
kunnen u mededelen dat alles in orde is!

Kledingcontainer
U kunt uw kleding inleveren bij ons op school in de permanente kledinginzamelingscontainer. 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 de leerlingen.
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Vooraankondiging
Lentefair woensdag 29 mei 15.00 uur tot 18.00 uur.
Dit jaar wordt er i.p.v. de kerstmarkt een lentefair gehouden op de Mytylschool. Deze lentefair zal
plaatsvinden op woensdag 29 mei van 15.00u-18.00u. Er zal een lentemarkt , een lente-restaurant, een
knutselmarkt en leuke activiteiten voor de kinderen zijn. Noteer de datum alvast in je agenda! Verdere
informatie volgt.

De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden!
Inmiddels hebben een aantal ouders van het SO zich aangemeld voor de
ouderraad. Wij zijn nog op zoek naar ouders van het VSO.
Vind je het leuk om extra betrokken te zijn bij school en samen met andere
ouders een aantal activiteiten mee te organiseren.
Meld je dan aan!
Stuur dan een mail naar e.stumpel@ssoe.nl
De ouderraad vergadert circa 5 á 6 keer per jaar en sluit het jaar af met een gezellig etentje. De
vergaderavonden zullen in overleg ingepland worden.
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Iris Hamelers
Moeder van
Ize

Eline Stumpel
Leerkracht
bovenbouw e

Leden van
de ouderraad

Ingrid Heertum
Moeder van
Rosa

Caron Notten
assistent
middenbouw

Moniek van Ham
Leerkracht
bovenbouw f

Elske Vrijsen
Moeder van
Daan

in Vogelvlucht

Oktober 2018

Pagina 5 van 14

Femme Stolk in actie voor Stichting Opkikker
"Ik vind het belangrijk andere zieke kindjes ook een superdag te laten meemaken"
In Nederland zijn de levens van 250.000 gezinnen op zijn kop gegooid door de ziekte van een kind. Jaarlijks
worden 10.000 gezinnen getroffen met dit slechte nieuws. Veel mensen staan machteloos. Daarom
organiseert Femme Stolk, 7 jaar, als ambassadeur van Stichting Opkikker op 13 oktober een grootse Koffie
Morning van 10.00 uur tot 13.00 uur bij Ambacht eten en drinken aan de Hoofdstraat in Best.
De opbrengt van de actie gaat naar Stichting Opkikker.
Femme heeft met haar vader en moeder afgelopen jaar zelf mogen ervaren hoe het is om even een dag
onbezorgd alles te kunnen en mogen doen op deze Opkikkerdag. Gewoon even kind zijn zoals ieder ander, dat
was haar wens. Femme nodigt daarom iedereen uit om samen te genieten van elkaars gezelschap onder het
genot van een goede kop koffie met taart. Door een donatie, groot of klein, steun je tegelijkertijd Stichting
Opkikker, zodat zij gezinnen met een langdurig ziek kind kunnen verrassen met een Opkikkerdag. Deze dag
wordt er naast koffie en gebak ook een leuke kleurplatenwedstrijd gehouden voor de kinderen en kan er
geboden worden op een aantal items waarvan de opbrengsten geheel naar stichting Opkikker gaan.
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KINDERBOEKENWEEK 2018 VRIENDSCHAP
Muziek van Kinderen voor Kinderen waarop gedanst mag worden?
Wat staat er allemaal in de gang? Wat is er te doen?
Oh ja, de Kinderboekenweek is begonnen!
Het thema van dit jaar is VRIENDSCHAP en het motto Kom erbij!
In de gang zijn dus een aantal spelletjes te doen, die met het thema te maken hebben.
Kleur een mooi vriendje of vriendinnetje
Wat weet je eigenlijk allemaal van
VRIENDSCHAP?
Kun je samen met je vriendjes en/of vriendinnetjes
bal omhoog houden die in de parachute ligt?
Kortom een drukte van belang in de gang!

de

Alle kinderen hebben
vanmorgen, als verrassing, een
Kinderboekenweekkrant
en/of een voorleesgids meegekregen.
En als klap op de vuurpijl
kreeg iedereen een
vriendschapsarmband.
Komende dagen zal er in de
groepen beslist nog op het onderwerp
verder worden geborduurd.
Op 12 oktober hadden we een gezamenlijke afsluiting in de aula. Dan kunnen we van elkaar laten zien wat we
allemaal met het thema gedaan hebben.
In onze bibliotheek staan voldoende boeken die over vriendschap gaan! Kom lezen!

Het was weer een heel gezellige opening van de
Kinderboekenweek.
Veel leesplezier!
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Pompoenen
Vrijdagmiddag projectonderwijs:
We hebben pompoenen gekocht
Een gezichtje erop getekend
De deksel er af gesneden
Het uit gehold
Het gezichtje uitgesneden
En het was een vies werkje
Je had er veel kracht voor nodig
Het zag er leuk uit toen ze allemaal klaar waren
We gaan van een grote pompoen, soep maken.
We gaan kijken hoe we zelf pompoenen in onze tuin kunnen laten groeien.
Pompoen is familie van de courgette, komkommer en de kalebas.
Gr. leerlingen PGL 1-2-3 en DGL

Patio

Praktijkonderwijs PGL 1-2-3:
Wij hebben de patio mooi gemaakt
Volgens mevr. Niesen/mevr. Pasnagel zijn alle docenten trots op ons als pgl 123.
In het begin van het school jaar zag de patio er niet zo mooi uit.
Wij hebben toen al het omkruit en rommel verwijdert . Toen hebben wij het om gespit.
Daarna hebben we nieuwe plantjes gekocht en die hebben wij geplant.
Ook hebben wij de picknick tafel mooie versierd met herfst spullen
Wij werken regelmatig in de patio.
We geven de plantjes water en halen het onkruid steeds weg
En we vegen de stoep
Meestal werken we 2x per week in de patio.
Gr. Leerlingen PGL1-2-3
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Van de afdeling Bewegingsonderwijs
Sportdag SO; sportspelen en verhuizen!
De eerste sport/ spellen dag zit er alweer op. Tijdens een stralende dag hebben de leerlingen van het
SO zich in het zweet gewerkt.
Voor de onderbouw hebben we een spellenochtend georganiseerd met als thema “verhuizen”. Zo
hebben de leerlingen dozen verhuisd, fotostukken verzameld van een huis en daarmee een huis
afgemaakt wat nog niet klaar was. Alle leerlingen zijn beloond met een echt
“Bob de Bouwer verhuiscertificaat verdiend”.

De middenbouw en bovenbouw hebben verschillende sportspelen (slagbal, trefbal en kegelroof)
gespeeld en afgewisseld met een rode-draad-spel. Alle leerlingen hebben hun certificaat dik
verdiend. Wij willen alle hulpouders enorm bedanken voor hun hulp deze dag!

Marathon Eindhoven
De jaarlijkse marathon van Eindhoven komt er weer aan. Wij zullen dit jaar met 29 mensen meedoen
op twee onderdelen. De Chiquita Mini marathon, 1 Mijl en de AON City Run, 5 km. Deze zal plaats
vinden op de eerste zondag (14 oktober) van de herfstvakantie. We hebben een aantal dinsdagen
geoefend in de grote pauze. De laatste training is gegeven door echte marathon trainers. Dit was erg
leuk. Ook kregen de leerlingen die meedoen hun startnummer en Mytyl shirt uitgereikt. We wensen
alle leerlingen en begeleiders die meedoen veel succes toe. Ook hopen we dat er dit jaar weer veel
mensen ons komen aanmoedigen.
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Kijklessen zwemmen
Om te laten zien hoe wij werken tijdens de zwemlessen op school en om u de mogelijkheid te bieden
om te zien wat de vorderingen van uw zoon/ dochter zijn, hebben wij ook dit jaar weer kijklessen
georganiseerd. Er zijn weer veel ouders komen kijken en aanmoedigen, fijn!

VSO toernooimiddag
Ook dit schooljaar hebben leerlingen van VMBO 4, de
“VSO toernooimiddag” van vrijdag 12 oktober georganiseerd.
In het kader van kerndoel "bewegen en regelen" is dit onderdeel van hun
lesprogramma. de afgelopen weken zijn zij bezig geweest met de
voorbereidingen hiervan. Teams en wedstrijdschema’s maken,
scheidsrechters en versnaperingen regelen en natuurlijk op de middag
zelf de organisatie in goede banen leiden. Spannend maar ook een echte
uitdaging. Er is hard gewerkt en veel geleerd. Top gedaan VMBO4!!

Zelfredzaamheid leerlingen
De afdeling bewegingsonderwijs heeft onder andere als doel om de zelfredzaamheid en
verantwoordelijkheid van leerlingen te vergroten. Dit lukt natuurlijk alleen als ook de ouders en
verzorgers ons hierbij willen helpen.
Wij ervaren dat leerlingen steeds vaker moeite hebben met het zelfstandig aan- en uitkleden.
Hierdoor gaat er veel lestijd verloren van de gym- en zwemles en dat vinden wij natuurlijk erg
jammer! Wij zouden het fijn vinden wanneer u thuis, indien mogelijk, oefent met het aan- en
uittrekken van trui, t-shirt en broek. Ook is het fijn wanneer er op dagen dat uw zoon/ dochter gymt
of zwemt, rekening gehouden kan worden met de kleding die gedragen wordt, zoals bijvoorbeeld
makkelijke sluitingen en niet te strakke broeken na het zwemmen.
Ter inspiratie hebben we wat foto’s geplaatst met tips om de zelfstandigheid van leerlingen te
vergroten…

EN DAN NU………..EEN HELE FIJNE HERFSTVAKANTIE!
TEAM BEWEGINGSONDERWIJS
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ORANJE ROOD
UITNODIGING VOOR PROEFLESSEN
Hockey is leuk, hockey is een teamsport en hockey is er voor iedereen.
Sinds een aantal jaren heeft HC Oranje-Rood ook een G-team om kinderen met een verstandelijke
beperking kennis te laten maken met de hockeysport en ze vooral heel veel plezier te laten hebben. Ons
motto is: sporten moet vooral leuk zijn. Daarom maken we de 'funfactor' groot.
Daarnaast is HC Oranje-Rood een club met hockey op het allerhoogste niveau; dat is ook voor het G-team
superleuk om van dichtbij te zien en mee te kunnen maken. Kortom: Wat je kind ook wil of kan, bij Oranje
Rood zit je goed!
Uniek Sporten dag
Graag nodigen wij je uit om op 29 september aanstaande naar de Uniek Sporten dag in Eindhoven te komen
om kennis te maken met ons G-team en de trainers. De Uniek Sporten dag vindt plaats midden in het centrum
van Eindhoven op het 18 Septemberplein en het aangrenzende Piazza Eindhoven tussen 13.00u – 16.00u.
Beleef, doe mee, geniet, kijk en ervaar.
Voor meer informatie kun je ook kijken op de volgende internetpagina:
https://www.unieksporten.nl/actueel/nieuws/9848/uniek-sporten-dag-eindhoven
Proeftrainen en aanmelden
Hebben we je interesse gewekt en wil je wel graag nader kennismaken, dan is het mogelijk om gratis 3
proeftrainingen te volgen of gewoon om een keer te komen kijken. Als je het leuk vindt, kun je je vervolgens
als lid aanmelden. Instromen kan gedurende het hele jaar. Aanmelden kan via dit formulier. Als de gegevens
bij ons binnen zijn, neemt een van de managers van het G-team contact met je op. We spreken dan af
wanneer je kunt deelnemen aan de proeftrainingen. Na drie proeftrainingen beslis je of je lid wilt worden.
Voor wie?
G-Hockey is er voor kinderen vanaf 8 jaar met een licht verstandelijke beperking zoals bijvoorbeeld het
syndroom van Down of een autistische stoornis. Het uitgangspunt is ‘gewoon wat gewoon kan, en speciaal als
het speciaal moet’.
Trainingen
De trainingen worden gehouden op zaterdagochtend om half negen en duren een uur. De trainingen vinden
plaats in een groep van momenteel 11 kinderen in de leeftijd van 9 tot 15 jaar. Tijdens de training worden
kleine groepjes gemaakt die onder begeleiding van een trainer aan de slag gaan om hockey te leren. Je begint
met een rondje warmlopen en daarna een bitje in, scheenbeschermers aan en leren hoe je moet pushen,
flatsen en stoppen. Maar natuurlijk worden er ook nog leuke spelletjes gedaan. Aan het einde van de training
wordt een gezamenlijk wedstrijdje gespeeld waarna het tijd is om samen ranja te drinken in het clubhuis.
De trainers (vrijwilligers jeugd en senioren) hebben al een aantal jaren ervaring en geven de training onder
leiding van een professionele hoofdtrainer. Een paar keer per jaar wordt de training ondersteund door spelers
van Heren I.
Ook worden hockey-activiteiten georganiseerd met andere G-teams in de regio. In het afgelopen jaar heeft
het G-team voor het eerst meegedaan met een hockeytoernooi en ook meegelopen in de line-up van Heren 1.
In de winter is er bij voldoende belangstelling ook training in de zaal.
Meer informatie
Stuur een email naar g-hockey@hcoranje-rood.nl onder vermelding van de naam en telefoonnummer.
Vervolgens zal een van de managers van het G-team contact met u opnemen.
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