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Mijn eerste voorwoord als directeur-
bestuurder van mytylschool Gabriël. 
Het onderwerp is dan ook een nieuw 
begin. 

Afgelopen week ging mijn dochter Marije van 
18 jaar samen met haar vriendin naar de 
kapper. Goed om te weten is, dat mijn 
dochter lang haar heeft en daar trots op is. Al 
jaren heeft zij, zoals  veel meiden van die 
leeftijd, lang stijl haar. 
Groot was mijn verbazing dan ook toen zij 
thuiskwam en haar haren waren afgeknipt. 
Apetrots vertelde ze, dat ze haar haren had 
gedoneerd. ”Zo kunnen kinderen die door 
een ziekte hun haar verliezen toch een pruik 
krijgen” was haar toelichting op haar actie. 
De volgende dag moest ze toch wel erg 
wennen aan haar korte haren, maar bleef ze 
blij met de keuze voor het goede doel. Een 
nieuw beginnetje voor Marije met kort haar, 
met de twijfel of ze het wel mooi vindt, maar 
trots op haar donatie. 

Een nieuw schooljaar is altijd een nieuw 
begin ook al zit je al jaren op onze school. 
Nieuwe juf of meester, nieuwe klasgenoten, 
nieuwe taxi enz. Op school zijn er ook een 
aantal nieuwe ontwikkelingen. Ik noem er 
een paar. We gaan dit jaar Klasbord
gebruiken, een app waarmee we u als ouders

informatie geven over de gebeurtenissen in de klas 
gecombineerd met foto’s.

Zorg in de Klas is voor sommige kinderen nieuw, in 
samenwerking met zorginstelling SWZ komen wij tot een 
goede invulling van de onderwijs en zorgtaken aan uw 
kind. Uiteraard alleen wanneer er sprake is van 
aanvullende zorgvragen voor uw zoon of dochter in de 
klas.

Nieuwe beginnetjes zijn altijd spannend, omdat het vaak 
ook vragen oproept. Bij bovenstaande onderwerpen is dit 
zeker het geval en daarom gaan we er komend jaar met u 
ook verder over doorpraten. Zo ontwikkelen we deze 
nieuwe beginnetjes door, tot dat wat goed is voor uw 
zoon of dochter.

Nieuwe beginnetjes zijn vaak leuk, spannend, geven 
twijfels, maar (meestal) eindigen ze in een trotse en 
bijzondere ervaring. Of 
het nu mijn dochter, 
de ontwikkelingen op 
school of mijn nieuwe 
baan bij mytylschool 
Gabriël is. Heel veel 
plezier met uw nieuwe 
beginnetjes dit school-
jaar!

Inge Oelen
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MYLENE RIS
Na 17 jaar werkzaam geweest te zijn op mytylschool 
Gabriël, heeft Mylene Ris per 1 oktober jl. afscheid 
genomen. Per 1 oktober heeft zij een baan 
aangeboden gekregen in het samenwerkingsverband 
PO de Meierij en zal zij haar expertise m.b.t. onze 
doelgroep in dit samenwerkingsverband inzetten en 
uitdragen. Mylene is bij ons als leerkracht, intern 
begeleider maar vooral als leerkracht in de externe 
dienst werkzaam geweest. 10

Nieuwe en vertrekkende collega’s

COBY LAMBRICHTS
1 november start de 
nieuwe directie-secre-
taresse Coby Lambrichts.

VAKGROEP BEWEGEN & SPORT

Gymkleding!

In de eerste schoolweken is het helaas al erg vaak voorgekomen dat leerlingen hun 

gymkleding niet bij zich hebben. Wij willen dan ook vragen hier extra alert op te zijn! 

Voor de gymlessen zijn een sportshirt, een sportbroek (lang/kort) en gymschoenen (die 

niet afgeven) verplicht! Leerlingen in een rolstoel hebben alleen een gymshirt nodig. 

Voor leerlingen met aangepaste schoenen worden individuele afspraken gemaakt. 

Bedankt! 

Nieuwe (schuif)tafeltennistafels! 

Mede dankzij twee ‘sponsoren’, de 

communicantjes uit Den Bosch Noord 

en de Old Grand Dad club uit Vught, 

hebben wij sinds dit schooljaar weer de 

beschikking over een prachtige set 

schuiftafeltennistafels en een ‘elastiek-

tafeltennistafel’! Alle leerlingen kunnen 

hierdoor op eigen niveau deelnemen 

aan (schuif)tafeltennis! We zullen er 

nog heel veel sport- en spelplezier aan 

beleven.





De eerste vakantie is al weer een feit. Wat vliegt de tijd! Weken 

waarin we ons als ouderraad hebben gericht op het bepalen van 

onze doelen dit jaar.

Ten eerste willen we onze zichtbaarheid en bekendheid verbeteren. Het 

is voor velen nog niet duidelijk (genoeg) wat de ouderraad nu precies doet en vooral wat de 

ouderraad voor ouders kan betekenen. We gaan er alles aan doen om dat zo spoedig mogelijk 

duidelijk te krijgen. Om te beginnen heeft u onlangs - als het goed is - een flyer ontvangen met 

wat meer uitleg over de ouderraad.

Ten tweede willen we onder de noemer oudercafé dit schooljaar 4 thema-

avonden organiseren. Voor de laatste 2 thema-avonden zullen we met jullie 

samen de onderwerpen bepalen. Mee-stemmen? Sluit je dan snel aan bij 

onze besloten Facebookgroep  ‘Ouders Mytylschool Gabriël’. Via deze groep houden we u ook 

zo goed mogelijk op de hoogte van allerlei zaken. Of het nu gaat om onze ouderraad-

vergaderingen, studiedagen, aanvragen van dubbele kinderbijslag of de thema-afsluiting bij de 

kleuters, alles waarvan wij als ouders denken dat het leuk of van belang is voor jullie als ouders.

Een op- of aanmerking of vraag voor de ouderraad? Stuur gerust een e-mail naar: 

ouderraad.gabriel@gmail.com of bel Alice 06-24698419

We hopen jullie snel te spreken!

Geniet van de vakantie.

VAN DE OUDERRAAD

mailto:ouderraad.gabriel@gmail.com


Zondag 3 oktober jl. heeft de jaarlijkse Meierijloop weer
plaats gevonden. De Meierijloop is een loop van 1 km in het centrum 
van Vught. Elk jaar doet de mytylschool mee met de scholierenloop. 
Het is altijd een heel gezellig evenement. We worden door het publiek 
langs de weg aangemoedigd. En ook de speakers van de wedstrijd hebben 
veel aandacht voor de leerlingen van de mytylschool. De mytylschool wordt 
regelmatig omgeroepen. Elk kind loopt met een begeleider van de mytylschool. 
Broers en zussen mogen ook mee doen. 
De kinderen kunnen lopen en/of rennen. Ze kunnen meedoen met een rolstoel, handbike, 
loopwagen of rolstoel en de laatste twee jaren werd ook met een race runner gelopen. 
Juul van de Brink kwam van de race runners als eerste over de finish! Thijs Mulder (race 
runner) was erg trots dat hij dit jaar een persoonlijk record heeft gelopen, in een tijd van 
7.45min! Marieke Duizer met racerunner deed voor de tweede keer mee. Vorig jaar had ze 
nog regelmatig hulp nodig. Maar dit jaar heeft ze het helemaal zelf gedaan. Maar wat wil je; 
ze traint elke week op de atletiek baan van Prins Hendrik atletiek vereniging met een race 
runner. Dit samen met andere kinderen van school. 
Stan van Wijk was 4e in zijn leeftijdsgroep. 
Er zijn heel wat persoonlijke records verbroken en grenzen verlegd. Allemaal trotse gezichten 
van kinderen, familie en begeleiders. Volgend jaar hopen we op een nog grotere op-
komst. Zet het alvast in de agenda; zondag eind oktober 2017. En ouders en personeelsleden 
kunnen meedoen met de 5 km of 10 km. Je kunt al beginnen met trainen. 
Kijk voor de sfeer ook eens op http://meierijloop.nl
Germa Streevelaar

Meierijloop

http://meierijloop.nl/



