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In Vogelvlucht  
  Mededelingenblad   Mytylschool  Eindhoven      

 
 

Jaargang 35, februari 2023 

 
In dit nummer onder meer: 

-Van de directie 

-Van de afdeling bewegingsonderwijs 

-Save the date: Jongeren transitie avond 22 maart 

-Finn en Fenne beklimmen de Mont Ventoux 

-Van de mediacoach 

 

 
Van de directie 
Hierbij weer een ‘In Vogelvlucht’ met informatie van wetenswaardigheden.  
 
Kledingcontainer 
De school heeft bericht ontvangen van de stichting Aktie68 dat zij gaan stoppen met de kledinginzameling 
bij onze school. Dit is begrijpelijk, kosten nemen toe en opbrengst blijft gelijk, dus het bleek niet meer 
rendabel. Voor ons is het wel jammer, want de opbrengst kwam ten goede aan de activiteiten voor en 
door de leerlingen. De kledingcontainer zal ook weggehaald worden. Het is dus niet meer mogelijk kleding 
bij de school in te leveren.  
Wij danken stichting Aktie68 voor alle inspanningen voor onze leerlingen.  
 
Poort aanvang schooldag 
U bent er waarschijnlijk van op de hoogte dat de leerlingen (m.u.v. de kleuters) via het speelterrein hun 
klas binnengaan bij de start van de schooldag. In de praktijk komt dit op het volgende neer: In de ochtend 
gaat de poort open om 8.25 uur. Vanaf die tijd zijn onze collega's op school en kunnen we de opvang 
verzorgen. Mocht een taxi eerder arriveren, wacht de chauffeur met de leerlingen tot de poort opengaat. 
Om 8.45 u begint de les, dus we sluiten de poort om 8.50 uur.  
 
Een drukke periode van toetsen en rapporten  is afgesloten met een prachtig carnavalsfeest op school.  
 
Namens het team van Mytylschool Eindhoven wensen wij  u een feestelijke voorjaarsvakantie toe! 
Lilian Versmissen en Dennis Langenhuijsen.  
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Van de afdeling Bewegingsonderwijs 
 
Slagbaltoernooi 
De voorbereidingen voor het slagbaltoernooi zijn alweer in volle gang. Donderdag 23 maart is het toernooi 
voor onze leerlingen in sporthal de Achtse Barrier. We spelen wedstrijden tegen mytylschool Den Bosch 
en mytylschool Tilburg. Een leuke en sportieve dag waar we elk jaar weer naar uit kijken! 
 
Koningsspelen 
Ook dit jaar doen we met het SO weer mee aan de Koningsspelen. De Koningsspelen vinden eenmalig op 
2 data plaats, vanwege het Suikerfeest dat op 21 april 2023 valt. Wij hebben gekozen om mee te doen 
met de koningsspelen op 20 april, zodat alle kinderen mee kunnen doen. Noteer maar vast op de 
kalender! 
 
Zelfredzaamheid leerlingen 
Heel fijn om te zien dat steeds meer leerlingen hun gymkleding en verzorgingsspullen op orde hebben. 
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… 
 
Nieuw aanbod Kies je Sport & Kunst 
Aan het begin van het schooljaar heb je het Kies je Sport en Kunst boekje ontvangen, met culturele en 
sportieve activiteiten die kinderen op een laagdrempelige manier kunnen uitproberen. Ook in de tweede 
helft van het schooljaar kunnen kinderen deelnemen aan Kies je Sport en Kunst. Vanaf 17 maart staan er 
een heleboel nieuwe activiteiten op de website kiesjesportenkunst.nl. Deze vinden plaats in de periode tot 
het einde van het schooljaar. Nieuw dit keer is dat er ook activiteiten zijn toegevoegd voor jongeren. Dus 
ook oudere broers of zussen, die op de middelbare school zitten, kunnen meedoen. Veel plezier met 
kiezen en uitproberen! 

 
EN DAN NU………..EEN HELE FIJNE CARNAVALSVAKANTIE!   
 
 
TEAM BEWEGINGSONDERWIJS:  
 
Monique, Jurriaan, Anneke, Ruud, Willemijn, Caron en Daniëla 
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