Van de SCHOOLBAND
Niet alleen het oor, maar ook het oog wil wat: De schoolband, The Rocking Bluebirds, heeft sinds 29
juni zijn eigen logo. De bandleden mochten er zelf een tekenen, die van Hugo Snip werd uitgekozen
als basis voor het uiteindelijke ontwerp. We mochten het zelf drukken met een zeefdrukmachine op
onze eigen T-shirts, onder leiding van een echte kunstenaar, Mara Piccione. De band hoopt zijn
nieuwe outfit met een volgend optreden te presenteren, tot die tijd houden we het logo nog even
geheim.
Met dank aan de sponsors: Kinderrevalidatie Beatrixoord en de Ouderraad van de Mytylschool.

Namens The Rocking Bluebirds,
Jennie Smedes - klassenassistent PJF Mytylschool
Bert van der Linde - logopedist Kinderrevalidatie Mytylschool

Van de KINDERREVALIDATIE
Succesvolle week met RaceRunning voor leerlingen Prins Johan Friso Mytylschool in samenwerking
met afdeling Kinderrevalidatie
De afgelopen week stond de sport RaceRunning in het zonnetje op de Mytylschool in Haren. Een
RaceRunner is een soort driewielfiets zonder pedalen en met een borststeun. Kinderen kunnen zich
hiermee voortbewegen door te lopen of te rennen.
Gedurende de sportieve week werden er verschillende activiteiten georganiseerd en konden
leerlingen tijdens de gymlessen kennismaken met het racen op een echte RaceRunner.

RaceRunner clinic
Woensdagmiddag 30 mei reisden er acht leerlingen af naar de atletiekbaan in Groningen. Hier werd
een clinic RaceRunning georganiseerd. De clinic bestond uit een training op de atletiekbaan en
wedstrijdjes op de 60 meter sprint. Naast een enthousiaste organisatie was er een echte speaker
(Rolf Huizinga) om de leerlingen over de finish te praten en gaf Aron Hemel (Atletiek Groningen) het
startschot met een echt startpistool. Ondanks de warmte genoten de leerlingen ontzettend van dit
sportieve evenement.
De Nelli Cooman Games
Zaterdag 2 juni vonden de Nelli Cooman Games plaats te Stadskanaal.
Een evenement waar maar liefst 300 atleten (met of zonder beperking)
op verschillende atletiek disciplines aan de start verschenen. Mateusz
en Juliëtte, twee leerlingen van de Mytylschool, hebben hier
fantastische prijzen gehaald op de RaceRunner. Mateusz haalde goud
op de 60 meter. Juliëtte mocht drie keer het hoogste podium betreden,
voor de afstanden 60, 100 en 200 meter.
Naast haar drie medailles mocht Juliëtte de Bronzen Nelli Cooman in
ontvangst nemen. Een aanmoedigingsprijs, uitgereikt door Nelli Cooman
zelf. Deze prijs is bedoeld voor atleten die een uitmuntende prestaties
combineren met een sportieve inzet en hulp aan anderen. Super
gedaan!
Kortom, een week om met trots op terug te kijken!
Namens RaceRunning Team Kinderrevalidatie PJF-mytylschool,
Juliëtte Woltjer
Nathan Bontsema
Marjan Oostinga
Valerie van der Horst

