*De Nieuwsberg*
13/02/2013

Voor u ligt de zesde 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

De volgende vergadering is
11 maart 2013 om 20.00 uur
en vindt plaats in de bibliotheek
van de Mytylschool.

OR vragen/activiteiten
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!
De Schoolwinkel		
De schoolwinkel van Mytylschool de Trappenberg wordt voornamelijk bezocht door leerlingen uit het S.O. Dit bezoek is echt
een onderdeel van het onderwijs.
Zij komen klassikaal winkelen, altijd onder begeleiding van de leerkracht en
vaak met therapeuten die onderwijs ondersteuning geven. De leerlingen
leren zo zelfstandig mogelijk alle koop-activiteiten uit te voeren.
Daar komt meer bij kijken dan je zou denken: tas met portemonnee en boodschappenlijst pakken, de weg vinden, onderweg bij de groep blijven, op de
boodschappenlijst kijken wat er gekocht moet worden, het artikel zoeken,
pakken en naar de kassa gaan, goedemorgen zeggen, artikelen op de band
leggen, geld pakken, enzovoort.
Leerlingen uit het VSO helpen met het draaiend houden van de winkel. Per
periode van 3 maanden heeft een klas de verantwoordelijkheid voor inzet
van personeel, voorraad, prijzen, folder maken, enzovoort. Tijdens dit proces
gaat weleens wat mis. Soms is dan een artikel niet op voorraad. Hiervoor
vragen wij uw begrip.
De artikelen die wij verkopen bestellen we via internet. Wij verkopen ook
cadeauartikelen van onder de 5 euro. Deze worden o.a. voor feesten en jaarlijkse activiteiten ingekocht. .
We willen graag het assortiment afwisselen met nieuwe producten. Heeft u
misschien een idee? Wij horen het graag! U kunt uw idee mailen naar Ineke
Groot, Coördinator schoolwinkel, groot@mytylschool-detrappenberg.nl
Natuurlijk bent u zelf van harte welkom, maar wij hopen dat vooral uw kind
gezellig bij ons blijft winkelen!

* Agenda
10 april: Brusjesdag voor het SO

+ 4 en 28 maart: studiedag voor SO en VSO

* Om te lezen

* Sport

* Tips voor app’s

Onder het mom van
zelfredzaamheid.
De schrijvers interviewden onderzoekers,
wethouders en zorgbestuurders over de
’toverformule’ zelfredzaamheid. En ze spraken met mensen van wie meer
zelfredzaamheid wordt verwacht.
Auteurs: Piet-Hein Peeters en Cindy
Cloïn, Uitgeverij Pepijn, € 12,95

Zondag 24 maart 2013 wordt, op de
Jaap Eden IJsbaan in Amsterdam, de
4e KPN Schaatsvriendendag georganiseerd. De gezelligste schaatsdag
voor iedereen met een handicap én 4
schaatsvrienden. De dag zit boordevol
leuke activiteiten. Er zijn clinics met
Barbara de Loor, Annamarie Thomas
en Carl Verheijen. Je kunt ook kennismaken met ijshockey, sledgehockey
(ijshockey in een speciaal sleetje),
schoonrijden en priksleeën. Meld je
aan via www.ikkomschaatsen.nl

De iTubeList is heel geschikt voor
kinderen omdat het als een “schil” om
YouTube zit. Je kunt zelf voor je kind
op basis van bepaalde woorden zoeken
naar YouTube lijsten met filmpjes en
toevoegen aan het iTubeList menu. Je
kind kan dus gewoon YouTube filmpjes
kijken zonder “verstrikt” te raken in
andere ongein op YouTube. Het menu
in iTubeList kan zo’n 30 YouTube filmlijstjes bewaren. GRATIS

Prikkels in de
groep.
Praktisch handboek.
informatief boek over
sensorische informatieverwerking. Voorbeelden, oplossingen
en praktische uitleg
helpen diegenen die
adequaat willen reageren op hyper
sensitieve kinderen.
ISBN: 9789044129397. € 21,www.prikkelsindegroep.nl
Brintafelen
Brintafelen bevat 49
smaalvolle Brinta
paprecepten die
geschikt zijn voor
mensen die afhankelijk zijn van dik-vloeibare voeding. Ze zijn
zodanig samengesteld
dat er spraken is van een evenwichtige
voedingswaarde. Deze is bij elk recept
aangegeven. Auteurs: Wies van Broekhoven en Ilse van Kempers-Linders.
www.shop.boekenbent.com, € 11,50.

Tennissen tijdens de Leusder
Sport-Doe middag in de voorjaarsvakantie!!!
Op vrijdag 22 februari is er opnieuw
een Leusder Sport- Doe middag voor
kinderen met een beperking. De mogelijkheid voor uw zoon of dochter om,
op een ongedwongen manier en zonder
verdere verplichtingen, lekker te sporten. Deze keer staat op het programma:
tennis. LTV Leusden zal de kinderen
deze middag begeleiden tijdens het
sporten. Het doel is om kinderen een
leuke sportmiddag te bezorgen en ze te
laten genieten van sport(en) en bewegen. Locatie: Sporthal De Korf, De
Smidse 1, Leusden. Aanmelden tot 21
februari via www.welzijnleusden.nl of
e.korenberg@welzijnleusden.nl

Litlle Bella’s-I close
my eyes
Engelstalige app, maar
heel leuk voor het slapen
gaan. Bella vliegt door de
wolken, klimt in de hoogste boom van
de wereld, leest een boek in de ruimte.
Muziek op de achtergrond en leuke
grapjes in de animaties. GRATIS
Talking Ben the Dog.
Grappige app, waarbij
vooral het laboratorium
van Ben erg grappig is.
Let op: de app is gratis,
maar als je vaker speelt met deze app
moet je wel betalen voor nieuwe buisjes met vloeistof. Daarnaast is het vervelend dat de apps zijn voorzien van
reclame en je dus zo nu en dan in de
internet browser zit. GRATIS/Kopen

Boccia
Boccia (spreek uit: ‘botsja’) is een vorm
van mikspelen; het is een sport die
gespeeld kan worden door mensen met
een (ernstige) beperking. Het spel
wordt gespeeld met witte en gekleurde
ballen. www.boccia.nl

‘Big Grips’ hoes is
gemaakt van zacht materiaal en schuift makkelijk
om een iPad. Kinderhanden hebben zo meer grip
op het apparaat. Er is ook een standaard
verkrijgbaar. www.inclusive.co.uk

* Websites

* Vrije tijd

* Belangrijke data:

www.meevakantiewijzer.nl
vakantietips en –mogelijkheden voor
mensen met een beperking. De site
geeft actuele informatie over bijzondere, aangepaste vakanties en accommodaties .
www.museum-sheerenloo.nl
historisch overzicht van de gehandicaptenzorg in Nederland. U waant zich
in een interactieve tijdmachine. Het
leven wordt getoond van mensen met
een beperking van het jaar 1900 tot nu.
www.mooihandig.nl
site met handige hulpjes voor in huis of
onderweg.
www.ongehinderd.nl
Kijk op deze site om te zien of een locatie toegankelijk is. Of zet er zelf één op
de kaart.

Speciale wensen van mensen met
onbeperkt talent gaan in vervulling
door de enthousiaste docenten van
Muziek Ook Voor Jou. Op deze
website kun je een muziekdocent
vinden die gespecialiseerd is in werken
met mensen met een beperking en die
die vooral als doel hebben om jouw
talenten naar boven te halen!
www.muziekookvoorjou.nl

16 maart: Landelijke Open Dag
van Zorg en Welzijn. Zorgorganisaties openen tijdens deze dagen hun
deuren voor alle belangstellenden.

Schiphol behind the scenes tour.
Deze multimedia tour geeft je een
kijkje achter de schermen van de luchthaven. Je rijdt langs de locaties van de
brandweer, de sneeuwvloot, de hangars etc. In de bus worden videobeelden vertoond.
www.schipholbehindthescenes.nl

11 t/m 16 maart: Fokus wonen
organiseert open dagen door het hele
land. www.fokuswonen.nl
19-23 februari: Voorstelling van
de Toverpiano van Holland Opera
in het Museum Speelklok in Utrecht.
Goed rolstoeltoegankelijk.
12-22 februari: Fantastisch
Kinderfilm Festival met het
Winkelrinkel Warenhuis (interactief warenhuis) in Eye Amsterdam.
Voor kinderen van 2-10 jaar

