*De Nieuwsberg*
18/10/2012

Voor u ligt de vierde 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
Mhovius57@hotmail.com
06-24426369
• Antoinette van As
Tet@planet.nl
033-2585653/ 0626144553

De volgende vergadering is
5 november 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.

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 aangepast 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
19 november ’s avonds
worden de klassen en de hal versierd
voor Sinterklaas. Alle hulp is welkom.
12 december ’s ochtends
wordt de hal versierd voor Kerst. Hulp
van ouders is heel welkom.

*

Om te lezen

Gedrag en emotie
bij kinderen met
cerebrale parese.
Dit boek kwam tot
stand uit een samenwerking tussen de
Bosk en het VUmc.
Het is in het bijzonder
geschreven voor
ouders van een kind
met CP, leerkrachten van kinderen met
CP, artsen en andere hulpverleners die
regelmatig kinderen met CP behandelen.

In het boek worden handvatten voor de
opvoeding van een kind met CP aangereikt. Het geeft hulp en informatie
over emotionele- en gedragsproblemen.
Auteurs: Johannes Verheijden en
Tinka Bröring-Starre, verkrijgbaar in
de Bosk webwinkel, www.bosk.nl

* Websites
www.tnsrijen.nl
In de webwinkel van TNS revalidatie
service vindt u onder andere een oplossing voor de natte herfstmaanden. De
rolstoelparaplu. Deze paraplu wordt in
een houder om het lichaam gedragen
zodat de handen vrij blijven voor het
voortbewegen van de rolstoel.
www.onbeperktinbeweging.nl
Op deze site vindt u informatie over de
autostoel die met uw kind meegroeit.
De Carrot 3 geeft de juiste ondersteuning
aan kinderen met bijv. onvoldoende

spiercontrole in nek of
romp. Zowel de zitdiepte
als de rughoogte kunnen
vergroot worden tot een
lichaamslengte van 160
cm. Er is een draaiplaatfunctie voor het eenvoudig in- en uit de auto tillen. De stoel is
goed tilbaar en heeft een Isoﬁx-bevestiging. Dit maakt het makkelijker de
stoel tijdelijk in een andere auto te
plaatsen als dit nodig is.
www.jesme.nl
Jesmé aangepaste kinderkleding.
Judith de Ronde-Schot maakt en vermaakt kinderkleding zodat deze comfortabel en goed zit bij een kind in een
rolstoel. Het is volledig maatwerk.
www.verenigingfpg.nl
Federatie paardrijden gehandicapten.
Nederlandse vereniging voor paardrijden door mensen met een beperking.
FPG heeft in heel Nederland ruim
70 lidstichtingen en verenigingen.
www.sein.nl
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland is een kennis- en expertisecentrum voor mensen met epilepsie en
verwante aandoeningen. Sein is gespecialiseerd in diagnose, behandeling,
begeleiding en wetenschappelijk
onderzoek van en naar epilepsie.

Sport
Skiën voor mensen met een motorische
beperking is mogelijk met een duo-ski.
Een duo-ski is een soort slee met ski’s
eronder. Een geoefende skiër staat
achterop en begeleidt de duo-ski naar
beneden. De duo-ski is veilig, comfortabel en makkelijk wendbaar. De duoski wordt vastgeklikt aan de stoeltjeslift
en hierdoor kan elke piste genomen
worden. De ‘Association Handiconcept’
is een non-proﬁt organisatie in de
Zwitserse Alpen. Het is een groep
enthousiaste jonge mensen die zich ten
doel stelt om gehandicapten een uitdaging te geven. www.handiconcept.com

Poly-Aktief organiseert zonder winstoogmerk skireizen en skilessen voor
mensen met een lichamelijke handicap.
www.poly-aktief.nl
De Stichting Wintersport
Gehandicapten (SWG-Nederland)
biedt wintersportvakanties aan voor
mensen met een lichamelijke handicap. www.swg-nederland.nl
Judo
Tijdens de ouderavond op 3 oktober
sprak Gieneke Zandbergen over de
mogelijkheid voor het volgen van aangepaste judolessen in een sporthal in
Huizen. Deze vinden plaats op woensdagmiddag van 13.00 tot 14.00. Er zijn
nog plaatsen vrij. Graag wil de OR
weten of er ouders zijn die hun kind
wel zouden willen opgeven maar dit
niet doen omdat de begintijd net wat te
vroeg is. U kunt ons hierover mailen op
OR@mytylschool-detrappenberg.nl

Vrije tijd
Manege Lis Hartel
Het team van Lis Hartel geeft les in
paardrijden voor mensen waarvan de
verstandelijke en/of lichamelijke handicap zodanig is dat ze moeilijk bij
andere maneges terecht kunnen. Drie
maal per jaar gaan leerlingen van Lis
Hartel op ruiterkamp in Emmen. VPG
Lishartel, Oude Arnhemse Bovenweg
3, 3941XM Doorn, 0343-521807,
info@lishartel.nl, www.lishartel.nl

Stichting Paard en Zorg,
paardrijden voor kinderen met een
beperking. Paard en Zorg organiseert
ook ponykampen in de vakanties.
Oude Telgterweg 255, 3853 PG
Ermelo, www.stichtingpaardenzorg.nl
Fun 4 You.
Weekend opvang, vakantieopvang en
vakantiekampen voor kinderen en
jongeren van 6 -20 met sociale, emotionele en/of gedragsproblemen zoals
PDD-NOS, MCDD, Asperger, ADHD
en ADD, ODD of NLD.
www.fun4you.nu

De Blauwe Gids
Deze gids helpt
mensen met een
beperking bij het
zoeken en vinden
van de juiste aangepaste vakanties
in binnen- en buitenland. Naast het
vakantie-aanbod
staan er ook reistips en leuke reisverhalen in. Extra informatie over
de ﬁnanciën (incl. het PGB),
verzekeringen en de toegankelijkheid
van de accommodaties. De Blauwe
Gids 2012 kan worden besteld via
www.deblauwegids.nl
Cinekid ﬁlmfestival
Stichting Cinekid organiseert hét Internationale Film, Televisie- en Nieuwe
Mediafestival voor de jeugd tijdens de
herfstvakantie. www.cinekid.nl
Musical
The Little
Mermaid
In de herfstvakantie.
Vol kleur en magie.
Beatrix Theater in
Utrecht.
Kaartjes:
www.musicals.nl

Belangrijke data
1 november: Bijeenkomst wooninitiatieven. Initiatiefnemers van
ouderinitiatieven en belangstellende
ouders zijn van harte welkom bij MEE
in Utrecht. Met diverse workshops en
een informatiemarkt. Aanmelden via:
wooninitiatieven@mee-ugv.nl
4 november: In het kader van het
25-jarig bestaan van het gehandicaptenplatform Oosterhout worden in
ﬁlmtheater de Bussel in Oosterhout
ﬁlms gedraaid waarin mensen met een
functiebeperking een hoofdrol vervullen. Bijvoorbeeld de ﬁlm Intouchables.
www.ﬁlmtheaterdebussel.nl
11 november: Ter ere van hun
20-jarig bestaan twee beneﬁetconcerten
van Cliniclowns & Co. De opbrengst
van de concerten komt geheel ten
goede aan de Cliniclowns. Het eerste
concert is om 14.30, het tweede om
20.00. Locatie: Koloszaal, Raamdonksveer. Tickets verkrijgbaar via de
Nationale Theater Kassa, www.NTK.nl

