*De Nieuwsberg*
16/12/2013

Voor u ligt de negende 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
036-8801111/06-22400908
• 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
• Kim van Gend
kimvangend@hotmail.com
06-24653853
• Selma Kieft de Ruiter
kieft.roland@gmail.com
06-23423935

De volgende vergadering is
27 januari 2013 om 20.00 uur
en vindt plaats in de bibliotheek
van de Mytylschool.
Denkt u aan het overmaken van de
ouderbijdrage van 40,- euro voor het
schooljaar 2013/14 op giro 2405272
t.n.v. Ouderraad Mytylschool de
Trappenberg?!
Met deze bijdrage kunnen wij als OR
activiteiten voor leerlingen èn
ouders organiseren.
De OR draagt structureel bij aan de
kalender voor het SO en het VSO
en aan de Sinterklaas cadeautjes
voor de kinderen. Verder organiseren
wij kofﬁeochtenden voor de ouders
en thema -avonden of - dagen.

OR vragen/activiteiten

De Ouderraad wenst alle kinderen van de
Mytylschool de Trappenberg en hun ouders of
verzorgers een heel goed 2014
De MR zoekt nieuwe ouders/verzorgers
Kom in de medezeggenschapsraad en denk mee!
Wegens het vertrek van een lid uit de oudergeleding van de MR zijn wij op
zoek naar nieuwe leden!
Momenteel zitten er drie ouders in de MR die de Mytylschool de Trappenberg
vertegenwoordigen. De MR dient volgens het reglement te bestaan uit 4 teamleden en 4 ouders.Wij vergaderen gemiddeld iedere 5 weken en zijn een
enthousiaste groep van betrokken mensen die zich graag sterk maken voor het
beleid van de school. U kunt hierbij denken aan de schoolgids, het zorgplan
enz. en andere interessante onderwerpen waar wij als MR van de Trappenberg
zeker een bijdrage aan willen leveren.
Bent u die ouder die enthousiast is en zich medeverantwoordelijk voelt voor
het beleid van de school? Hebt u interesse? Meldt u dan aan als mogelijke
kandidaat via ham@mytylschool-detrappenberg.nl of kolk@mytylschooldetrappenberg.nl Uiteraard kunt u daar ook terecht voor eventuele vragen die u
nog heeft over de werkzaamheden van de MR. Wij hopen op uw aanmelding!
Namens de Medezeggenschapsraad van de Trappenberg,
Monika Ham en Wil Kok
Heeft u vragen aan de OR, stuur dan een mailtje naar het secretariaat, zij
sturen dit dan door naar ons. secretariaat@mytylschool-detrappenberg.nl .

* Agenda
21 december t/m 5 januari: kerstvakantie
6 januari: studiedag
31 januari: onderwijsverslagen mee
naar huis
5 februari: Rapportavond SO/VSO

* Om te lezen
VingerEHBO - Massages voor een
gezond gezin
In een notendop
heb je 36 massages waarmee je
eerste hulp bij
kleine ongemakken kunt verlenen. Met je

handen kun je veel doen om kleine
kinderpijntjes te verlichten. De heldere
plaatjes en overzichtelijke uitleg geven
je snel inzicht in de juiste handelingen.
Auteur: Yehudi Gordon, Stephen
Russell. € 14,70, www.lulu.com
CVI, begeleiding van kinderen
met CVI in de basisschoolleeftijd.
Naast het boek is er ook een DVD over
gemaakt. Beide geven inzicht in wat
CVI is, wat de oorzaak is en hoe je er als
ouder,begeleider of leerkracht mee om
kunt gaan. Auteur: Irmgard Bals.
www.bartimeus.nl
Wereld Eters
Lees-, kijk-en kookboek waarmee
kinderen kunnen kennismaken met
gerechten uit de hele wereld. Andere

culturen en andere
eetgewoontes
worden beschreven.
Gerecht gemaakt?
Plak dan een landensticker in de bijgevoegde paspoorten,
zo houdt je bij welke
landen je “geproefd”
hebt. Voor kinderen van 4-14 jaar én
hun ouders. Auteur: Marjolein de
Vlaam. ISBN: 978-90-817-74-208
Polar Express,
Reis naar de
Noordpool
Spannend kinderverhaal dat speelt op
kerstavond. Ook als
luisterboek of DVD
verkrijgbaar. 7-9
jaar. Auteur E. Weiss

* Websites
www.toysfor2hands.nl
Website voor speelgoed, waarmee uw
kind spelenderwijs leert en gestimuleerd wordt beide handen te gebruiken.
Het gaat hierbij niet om speciaal speelgoed maar om die artikelen uit het
reguliere speelgoedaanbod, die de
toegevoegde waarde hebben dat ze
motoriek en tweehandigheid kunnen
bevorderen. Ook worden handige
spullen aangeboden voor het vergroten
van de zelfstandigheid bij bijvoorbeeld
het eten.
www.pienenpolle.nl
Grote slaapzakken en grote aankleedkussens, oprolbaar en daardoor handig
mee te nemen.
www.helpkidzlearn.com
Eenvoudige computerspelletjes, ook te
spelen met aangepaste bediening.
Hierbij moet wel een account aangemaakt worden, ook is er een gratis
account mogelijk. Dan zijn er
10 spellen beschikbaar die door het
jaar rouleren.
www.mooihandig.nl
Heb je moeite met het snijden of
smeren van een boterham? Het Noppenbord is een oplossing! Het is een
bord en snijplank in één, speciaal voor
eenhandig gebruik.
De acht noppen aan
de bovenzijde van
de snijplank zorgen
ervoor dat de boterham blijft liggen.

Dankzij de vier rubberen anti-slipdopjes aan de onderzijde verschuift de
plank niet en blijft op zijn plaats.

* Sport
Shinbukai Dojo
Het Shinbukai Dojo in Almere heeft
een speciaal vechtsport-programma
ontwikkeld onder de naam Budoagogie
‘Plus’-programma. Op deze manier
kunnen kinderen, jong-volwassenen en
volwassenen met een handicap of
stoornis zelf ontdekken wat ze kunnen
en leuk vinden. Wil jij graag ook een
vechtsport willen leren, kom dan eens
meedoen. Er is o.a. rolstoelkarate.
Informatie: info@shinbukai.nl of
0627812769

De Blauwe Gids
2014
Deze gids helpt
mensen met een
lichamelijke of geestelijke handicap of
mensen die chronisch
ziek zijn met het
zoeken en vinden van de juiste aangepaste vakantie. In deze gids presenteren accommodaties en reisorganisaties
in binnen- en buitenland hun aangepaste accommodaties € 5,95, te bestellen via www.deblauwegids.nl

* Vrije tijd
DVD ‘De Wereld van Koos’
Deze DVD is
ontwikkeld voor
speciale kinderen met een
meervoudige
beperking. De
makers van de
DVD zijn beide
moeder van een
speciaal kind en
weten uit ervaring wat de kinderen
leuk vinden en hoe de kinderen leren.
De DVD is gebaseerd op een verhaal
van ‘Koos de Cavia’, een verhaal in de
vorm van een prentenboek dat op de
DVD voorgelezen wordt terwijl de
prenten ‘tot leven komen’ met handpoppen van dieren en liedjes. Elk dier
vertegenwoordigd een zintuig.
Te bestellen bij www.feestopwielen.nl,
info@feestopwielen.nl of www.vinkennest.nl of jolanda@cdevink.com,
€ 9,95.
Sprookjesmusical Klaas Vaak.
Tijdens de Winter Efteling in de kerstvakantie. Klaas Vaak bezorgt met zijn
Magische slaapzand alle kinderen
mooie dromen, ook in het sprookjesbos
maar de laatste tijd lijkt het slaapzand
niet meer te werken….
www.klaasvaak.efteling.com
Frozen
Disneyﬁlm naar het sprookje ‘De
Sneeuwkoningin’ over een optimistisch
meisje dat samen met een bergbeklimmer op zoek gaat naar haar ijskoude
zus. Net in première. Vanaf 6 jaar.

Domaine de Puylagorge
Uniek kleinschalig vakantiepark in
Frankrijk. Voor mensen met een
beperking om onbeperkt te genieten.
Voor groepen, gezinnen, vrienden en
mensen alleen. Het park is van alle
gemakken voorzien. Je kunt kamperen
in je eigen tent of caravan of een compleet ingerichte safaritent of kampeerbungalow huren. www.puylagorge.eu/

* Belangrijke data:
20 t/m 22 december, Den Bosch
25 t/m 29 december, Utrecht
Disney on ice, Worlds of fantasy,
Voel de spanning als Bliksem McQueen
over het ijs scheurt en supersnelle
stunts uithaalt. Duik mee in de onderwaterwereld van De Kleine Zeemeermin en stap in de betoverende Pixie
Hollow met TinkerBell en de magische
Disney-feeën! Ook Buzz Lightyear, en
de hele bende van Toy Story zijn van de
partij. www.disney.nl

21 en 22 december
O Dennenboom! Meezingconcert
voor de hele familie (6+),
Concertgebouw Amsterdam,
www.concertgebouw.nl

