*De Nieuwsberg*
17/12/2012

Voor u ligt de vijfde nieuwsbrief van de ouderraad van de Mytylschool de Trappenberg.
Hierin vindt u nieuws uit de OR maar ook informatie over handige websites, interessante
bijeenkomsten, leuke boeken, voorstellingen etc.
Heeft u vragen, leuke tips of ideeën voor de ouderraad dan kunt u contact met ons opnemen.
Een keer een vergadering bijwonen kan ook.

* Samenstelling OR
• Toos de Blok
L.sterling@hetnet.nl
06-53238378
• Christy v.d. Heide
Christy@planet.nl
033-4725984/06-21820220
• Julia Winwood
juliawinwood@gmail.com
035-5436680/06-52607603
• Miranda Peters
Miranda.grot@aol.nl
06-20835726
• Nancy Polderman
nancy@poldermail.nl
036-8801111/06-52607603
• Wil Hovius
willemijntjeversteeg@gmail.com
06-24426369
• Antoinette van As
Tet@planet.nl
033-2585653/0626144553
• Nienke de Graaff
035-6783189/06-22849892
n.degraaff@xs4all.nl

OR vragen/activiteiten
De OR zoekt nieuwe leden. Wie vindt het leuk om meer bij de school
betrokken te zijn en een aanspreekpunt te zijn, thema-avonden te
organiseren en te helpen bij activiteiten op school die op school
worden georganiseerd? Wij hebben een goede taakverdeling
waardoor er niet al te veel tijd in deelname gaat zitten.
Koffie in het bos
Ouders ontmoeten ouders. Dit is mogelijk op de koffieochtend die de OR op 20 maart organiseert in het
Theehuis bij de Trappenberg. Omringd door groen en
boslucht kunt u kennismaken en praten met andere
ouders van kinderen op de Mytylschool.
Tijd: 10.00 tot 12.00.
Themadag sport en vrije tijd
Op zaterdag 20 april organiseert de OR een themamiddag sport en vrije tijd.
Dit is het onderwerp dat als favoriet naar voren kwam uit de enquête die de OR
vorig jaar rondstuurde. Er zullen verschillende sportverenigingen voor aan
gepast sporten clinics houden en er komt een informatiemarkt. Deze middag is
voor ouders én kinderen. Bent u op zoek naar een fijne vrijetijdsbesteding voor
uw kind of een goede vakantieplek. Houdt dan deze datum vrij en kom langs!

* Agenda
De volgende vergadering is
21 januari om 20.00 uur en vindt
plaats in de bibliotheek van de
Mytylschool.
Denkt u aan de ouderbijdrage van
40,- euro? Nog niet iedereen heeft
deze overgemaakt.
Door deze bijdrage kunnen we alle
activiteiten voor leerlingen èn ouders
op dezelfde manier blijven doen zoals
u dat van ons gewend bent.
De ouderbijdrage kan worden
overgemaakt op giro 2405272
t.n.v. ouderraad mytylschool
de Trappenberg.

1 februari leerlingen krijgen onderwijsverslagen mee.
6 februari gespreksavond over de
onderwijsverslagen.

* Om te lezen
Communicatie box voor school
en ouders
Voor wie de communicatie met zijn
kind/leerling effectiever wil maken is
de Communicatie box voor school en
ouders uitgegeven. Communicatie
problemen kunnen op basis van een
handig communicatieprofiel en
hulpmiddelen herkend, ondersteund
en kwalitatief verbeterd worden. Hulpmiddelen die kunnen worden ingezet
zijn sociale (strip)verhalen, hulp- en
steunkaarten, emotieschalen, suggesties bij woordvindings problematiek,
oplossingsgerichte vaardigheden en

prikkel reducerende hulpmiddelen.
De box kan zowel gebruikt worden bij
‘normaal’ begaafde kinderen als jongeren met een stoornis in het autistisch
spectrum in bovenbouw, het VO en
MBO. Auteur: Inge Verstraete,
ISBN: 9789077671733, € 21,95, 
o.a. verkrijgbaar bij bol.com (gratis
verzending)

Angsthaas en de anderen
Een dierensprookje over de kracht van
anders zijn. Met illustraties gemaakt
door de meervoudig gehandicapte
Ebel. Verhaal door Willemien
Vereijken. Stichting Lotje&co,
ISBN 978 90 817933 0 8

Broers en
zussen van
speciale en
gewone
kinderen
Hoe is het als je een
broertje of zusje
hebt met een
beperking, een
gedragsstoornis of
een (chronische) ziekte? Deze speciale
kinderen beïnvloeden de ontwikkeling
van hun broers en zussen en andersom.
Met actuele wetenschappelijke inzichten vertaald naar adviezen voor de
praktijk. Auteur: prof. Dr. Frits Boer,
29.90 euro, ISBN 978 90 209 7590 1

* Websites
www.inclusive.co.uk
Site vol aangepast materiaal voor het
bedienen van computer, iPad , mp3spelers etc.
www.heppi.nl
Site met o.a. apps over het girafje Jop.
Bijvoorbeeld “Job gaat slapen”. Leuk
als game en goed te gebruiken voor het
aanleren van de dag structuur. In tien
stappen neemt Jop je mee in alle rituelen die horen bij bedtijd.
www.stichtingonwheels.nl
Stichting on Wheels verhuurt volledig
aangepaste campers. Geschikt voor
zowel elektrische als handbewogen
rolstoelen. Lift voor instappen aanwezig, tillift en hooglaagbed. De rolstoel
kan naast de bestuurder staan.

www.welzorg.nl, www.gebruiktehulpmiddelen.nl, www.tweedehands-hulpmiddelen.com,
www.tweedehands.nl/revalidatie-zorg , www.vsn.nl/markt
Dit zijn allemaal sites waar tweedehands hulpmiddelen kunnen worden
gekocht. Handig als bijvoorbeeld een
tweede voorziening niet wordt vergoed.

* Sport
Schaatsles in de
kerstvakantie
Heb je zin om in de kerstvakantie lekker te wintersporten in eigen land?
Om (beter) te leren schaatsen? Kom
dan naar de Jaap Eden baan in
Amsterdam. Op 24,27,28 en 29
december worden er schaatslessen
gegeven aan ‘speciale kinderen’. De
lessen zijn bedoeld voor kinderen met
een verstandelijke beperking en/of
autisme, maar ook voor kinderen met
een lichamelijke beperking die redelijk
stabiel kunnen staan. Voor informatie
en opgeven: Joost Hes van STERK,
speciaal in Sport, 06-50971510
ABN AMRO World Wheelchair
Tennis Tournament
Van 13 t/m 16 februari 2013 wordt het
vijfde World Wheelchair Tennis
Tournament gehouden . De topspelers
van het internationale rolstoeltennis
komen naar Rotterdam. Het toernooi
staat onder leiding van Esther Vergeer
die in 2012 haar vierde Olympische
gouden medaille haalde. Voor informatie zie www.abnamrowtt.nl/wheelchair

Knuffelen met dieren en kijken
naar de kerststal
In het Natuurcentrum met kinderboerderij in Gorinchem vindt in december
het jaarlijkse event “Op weg naar
Kerst” plaats. Kinderen kunnen kijken
naar de “levende kerststal”, knuffelen
met dieren of mee met de ezelwandeling. Er is ook een theehuis. Goed
rolstoeltoegankelijk.
www.natuurcentrumgorichem.nl,
tel. (0183) 630911
Spoorwegmuseum
Het nieuwste avontuur van het Spoorwegmuseum in Utrecht is “De Vuurproef”. In het geheime museumdepot
maak je een spannende reis door bijna
twee eeuwen treingeschiedenis. De
spectaculaire tocht eindigt in een ware
Vuurproef. 22 november 2012 t/m 6
januari 2013.
www.spoorwegmuseum.nl
Het Droomhuus
Ontspannen in een grote snoezelruimte. Sterren en planeten twinkelen,
er zijn waterstoelen, een muziektrilwaterbed en bubble-units die de kleuren
steeds laten veranderen. Lemelerweg
41, 8148 PB Lemele, 0572331284
www.droomhuus.nl

* Vrije tijd

www.starbikesrental.com
500 meter van Amsterdam C.S.
verhuurt Starbikes rental diverse
fietsen voor mensen met een
beperking. Onder andere een
rolstoelfiets en een duofiets.

Al eeuwenlang vieren de Chinezen het
“Festival van het licht”, een traditioneel feest ter ere van het Chinees
Nieuwjaar. Dit unieke lichtspektakel is
nu ook te zien in Rotterdam.
40 Chinese kunstenaars bouwden ruim
35 lichtgevende en bewegende beelden,
o.a. een 100 meter lange draak.
7 december 2012 t/m 14 februari 2013.
www.chinalightrotterdam.nl

* Belangrijke data
22-12-2012 t/m 6-1-2013
Wintercircus Jaarbeurs in Utrecht.
Prachtige circustent en circusacts uit
de hele wereld. Genieten voor het hele
gezin. Per verkocht ticket gaat 2 euro
naar Vrienden WKZ. In 2013 bestaat
het Wilhelmina Kinderziekenhuis 125
jaar. Er wordt geld ingezameld voor
een nieuwe Intensive Care afdeling.
www.wintercircusutrecht.nl

