*De Nieuwsberg*
27/01/2011

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de ouderraad van de Mytylschool de Trappenberg.
Hierin vindt u nieuws uit de OR maar ook informatie over handige websites, interessante bijeen
komsten, 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
• Pernella Oosterom
oosterom@solcon.nl
036-5352361/06-16328989
• Nancy Polderman
nancy@poldermail.nl
036-8801111/ 06-52607603
• Fatima Khaoudi e/v Chhiti
sihamyassine@gmail.com
036-5243246/ 06-14378540
• Wil Hovius
Mhovius57@hotmail.com
06-24426369
• Antoinette van As
Tet@planet.nl
033-2585653/ 0626144553

De volgende vergadering is
6 maart om 20.00 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.

Op de foto ontbreken Julia Winwood en Wil Hovius

* Agenda

* Om te lezen

2 februari 2012
Ouderavond onderwijsverslagen, de
ouderraad is weer aanwezig met een
hapje en drankje.

Lotje en Co
Een tijdschrift voor en over gezinnen
met een zorgintensief kind. Met
herkenbare artikelen, leuke tips voor
dagjes uit en informatie over regelingen
omtrent het leven met een handicap.

15 februari 2012
Thema-avond georganiseerd door de
ouderraad. Het thema is: ‘voorlezen,
meer dan woorden’.

Autibiografie
Het aangrijpende verhaal van Karin.
Ondanks haar autisme probeert Karin
de wereld te begrijpen en doet ze hard
haar best vrienden te maken, te leren
en te leven. Of simpelweg te overleven... Het boek biedt de unieke gelegenheid de wereld door de ogen van
iemand met autisme te zien.
Auteur: Nicole Jacobs-van den Hurk.
Voorwoord: Paul Haarhuis.
ISBN 978-90-484-9006-6, 15,95 euro,
te bestellen via boekkado.nl of bol.com
BOSK heeft een aantal kinderboeken
uitgegeven die gaan over kinderen met
een handicap. Over Tom die spastisch
is, Taco die ernstig meervoudig gehandicapt is, zijn broer houdt een spreekbeurt over hem, Bregje die een spraak/
taalstoornis heeft en meer.
Titels en bestellingen via de webwinkel
van BOSK. www.bosk.nl

* Websites

* Vrije tijd

www.mee-ugv.nl
Site van MEE Utrecht, Gooi en Vecht
vol informatie. Een sociale kaart,
vrijetijds-activiteiten, een agenda van
speciale bijeenkomsten en ook een
marktplaats. Het is de moeite waard
eens te kijken.

Theater Loco-Motion
020-6107914
Loco-Motion is een klein theatergezelschap dat muziek- en bewegingstheater
verzorgt voor meervoudig complex
gehandicapten. De lichaamsgebonden
ervaring (kijken, voelen, ruiken en luisteren) zijn de belangrijkste elementen
in de voorstelling. Theater LocoMotion speelt op locatie.

www.onbeperktmeedoen.nl
Voor kinderen van 10 tot 14 jaar. Ze
kunnen op deze site een game spelen,
waarbij ze in de huid kruipen van
iemand met een beperking. De
Avatars waar zij mee spelen hebben
verschillende beperkingen. Al lopende
door de stad komen ze in lastige
situaties terecht, die ze moeten oplossen en waarmee ze punten kunnen
scoren.
www.bosk.nl
Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders. De Bosk geeft informatie, adviseert, brengt lotgenotencontact tot stand en behartigt de
belangen van mensen met een motorische handicap. Bij de Bosk kunt u ook
de laatste informatie vinden over het
Passend Onderwijs.
www.persaldo.nl
Belangenvereniging van mensen met
een persoons gebonden budget. Op
deze website kunt u de laatste ontwikkelingen vinden over het PGB. Als lid
kunt u cursussen en informatieavonden bijwonen en hulp krijgen bij het
beheren van een PGB of de voorbereiding op een nieuwe indicatiestelling.

Boer Goos in Oud Loosdrecht
Haal je dierenverzorgers-diploma en
eet eigengemaakt ijs. Leuk voor een
verjaardagspartijtje. info@ijsboerderijvanherk.nl., 035- 5826485
Vier je feestje in een eigen
bioscoop!
Popcorn of een patatje erbij. Zelfs een
disco is te regelen. Dit kan bij
Megastore Spakenburg te Buschoten.
info@megastorespakenburg.nl.
03329855040 of 0653127635.
Thuis je eigen cd opnemen en het
hoesje ontwerpen?
Dit kan met een Zangworkshopfeestje
gegeven door Anouk Muis van de musicalschool Zuilen-Utrecht.
musicalschoolzuilen@hotmail.com

www.supportbeurs.nl
Internetbeurs voor mensen met een
functiebeperking
www.pienenpolle.nl
Aangepaste kleding voor gehandicapte
kinderen.

* Sport

Support vakantiegids: vakantiegids
over leven, wonen en werken met een
lichamelijke beperking. Komt één keer
per jaar uit. Het Support magazine voor
dezelfde doelgroep maar meer op het
dagelijks leven gericht komt maandelijks uit. Zie www.supportmagazine.nl

Only Friends
Hier kunnen kinderen en jongeren met
een beperking sporten in het Ronald
Mc. Donald Centre. Dit staat aan de
rand van Amsterdam en is het eerste
sportcentrum van West-Europa dat is
ontworpen voor
kinderen en jongeren
met een handicap.
www.onlyfriends.nl

De paardenkamp in Soest
Dit is het nationale rusthuis voor oude
paarden. Het is rolstoeltoegankelijk. Je
kunt een zakje voer kopen en de paarden eten geven. Er is een leuke informatiefilm en een tocht in een paardenkoets is mogelijk. www.paardenkamp.nl

* Belangrijke data
In mei 2012 is er weer een Supportbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Deze
beurs is voor mensen met een functiebeperking. Er is een enorm aanbod op
veel verschillende gebieden. Echt een
aanrader om naar toe te gaan.
Data: 9 mei t/m 12 mei 2012

