*De Nieuwsberg*
26/06/2013

Voor u ligt de zevende 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
9 september 2013 om 20.00 uur
en vindt plaats in de bibliotheek
van de Mytylschool.
Denkt u aan de ouderbijdrage van
40,- euro voor het schooljaar
2013/2014?
Met deze bijdrage kunnen wij als OR
activiteiten voor leerlingen èn ouders
organiseren.
Dit schooljaar was dit o.a. de
Thema-middag sport en vrije tijd.
De OR draagt ook structureel bij aan
de kalender voor het SO en het VSO
en aan de Sinterklaas cadeautjes
voor de kinderen.
De ouderbijdrage kan worden over
gemaakt op giro 2405272 t.n.v.
Ouderraad Mytylschool de
Trappenberg.

OR vragen/activiteiten
Deze Nieuwsberg staat geheel in het teken van de Thema-middag
sport en vrije tijd die de OR heeft georganiseerd op 20 april 2013.
We geven in deze brief een overzicht van alle aanwezige
organisaties.
Het was een zonnige dag met veel blije gezichten. De vele bezoekers, kinderen èn ouders konden door de hele school meedoen aan sport clinics en theater workshops. Maar ook de vele stands waar enthousiaste medewerkers van
de verenigingen en organisaties onvermoeid vertelden over alle activiteiten
die zij aanbieden werden goed bezocht. Buiten reed een rolstoelhuifkar vol
vrolijke kinderen rondjes over het terrein. In de hal stond een hot dog kar en
een ijskar maar de grootste attractie daar was de zeilboot van Sailwise. Deze
boot kon door draaien en bewegen het gevoel van het zeilen op water nabootsen. De boot was bijna permanent gevuld met kinderen.
De hulp van de vele vrijwilligers van de school bij het voorbereiden, opbouwen
en begeleiden van deze dag was voor ons, de OR, onmisbaar!
Bij deze, nogmaals dank.
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* Sport
www.bentinckfonds.nl
Bevordering sport en recreatie van mindervaliden, contact: Arjan Kastelein

www.optisport.nl Zwemmen Huizen/
Hilversum/Soest contact: Ali Vos

www.welzorg.nl/sporten;
(wheels2sport@welzorg.nl
Contact: Iwan van Breemen, Welzorg actief
www.aangepastactief.nl
Stichting AAN, aangepaste zeilvakanties

www.sailwise.nl; www.watersportenkaniedereen.nl
Aangepaste zeilvakanties

www.sailability.nl Een paar uur zeilen
onder begeleiding. Ook voor meervoudig
complex gehandicapte kinderen.

www.shoshin.nl Aikido en Karate

www.kjprojects.com

www.schikvakanties.nl Schik Orga-

Clinics rolstoelvaardigheden en wake
boarden door Kees Jan van der Klooster
(paralympisch sporter).

nisatie Begeleide Vakanties. Organisatie en
begeleiding van vakanties voor mensen met
een verstandelijke en/of lichamelijke
beperking in alle leeftijden en alle zorg
behoeftes. Herman Schik 0485-384142

www.stoerwinterweken.nl
Stichting Stoer Winter Weken organiseert
winterweken en wintersportevenementen
voor kinderen en jongeren met een motorische beperking.

www.sportclubgooieneemland.nl
Sportclub Gooi en Eemland, sportclub voor
mensen (van 5 - 60 jaar) met een beperking
om te leren zwemmen en om te kunnen
paardrijden.
Paardrijden: secretariaat@sportclubgooieneemland.nl
Zwemmen: Arie de Koo 035-5266263

* Vakantie en vrije tijd
Theater in het Gooi voor kinderen en jongeren met een beperking, Marleen van
Zanten, vanzanten.marleen@

www.aangepastsporten.info

gmail.com

Sportservice ’t Gooi, Gieneke Zandbergen,
de Trappenberg

www.feestopwielen.nl

www.zorg-in-beweging.nl
Judo, fitness, streetdance maar ook
dagbesteding en opvang.

www.handboogschutterijhilversum.nl Handboogschieten
www.allvo.nl Zitvolleybal, contact
Pieter Stallinga, zitvolleybal@allvo.eu
Stichting Aangepast Tennis ‘Komt ie’ in
Loosdrecht robludwig@hetnet.nl

www.amsterdamhuskies.nl
Zitsleehockey, amsterdamhuskies@hotmail.com

www.waterlicht.nl;
www.onderwatersport.org

www.wielewaal.nl
Vakanties en vakantiedagopvang

www.thuisinbegeleiding.nl
Naschoolse opvang.

www.kinderfonds.nl Ronald
 cDonald kinderfonds. Onder andere
M
Ronald McDonald vakantie verblijven voor
gezinnen met een gehandicapt kind

* Overig
www.mybreathmymusic.com
Contactpersoon Ruud van der Wel (Magic
Flute en adremo/schakelaar muziekset)

www.maranca.nl Rolstoel accessoires.
www.mentelityfoundation.org

Feest op Wielen. Feestjes voor kinderen
met meervoudige complexe beperking,
cursus Jij en Ik (ouders en kinderen genieten samen van muziek en gebaren).
Klaaske Kamp, 06-36037532

Pro-snowboarder Bibian Mentel wil kinderen en jong volwassenen met een lichamelijke beperking aan het sporten krijgen. De
Mentelity Foundation is er voor sporters
die kijken naar mogelijkheden in plaats van
beperkingen, het gaat om mentaliteit.”

www.knutselpartijtje.nl

www.sos-armband.nl

In te huren voor een partijtje.
Dick Kluijver, dick@knutselpartijtje.nl

het Cliniclowns College in Amersfoort

Signavure. Duurzame sos-armbandjes in
vrolijke kleuren met rvs plaatje waar je b.v.
telefoonnummers ouders of medische gegevens in kunt laten graveren zowel voor kinderen als volwassenen

www.denoorsefjord.com

www.twistysnack.nl

Huifkarbedrijf De Noorse Fjord. Huifkar
verhuur, ook geschikt voor rolstoelen .
Kees Dorland 035-6854201

Hotdogkarretje te huur. Heerlijke hotdogs.

www.cliniclowns.nl Circus Boemtata,

www.colombinehuis.nl Vakantie-

www.minzevenijs.nl
IJscokar. Goede kwaliteit. Frank Scheel,
035 8871799, info@minzevenijs.nl

Duiken, contact pcmellenberg@gmail.com

verblijf in Biddinghuizen te Flevoland voor
gezinnen met kinderen tot 21 jaar.

www.sterkinsport.nl Schaatsen voor

www.handicamp.nl

* Belangrijke data:

kinderen met een lichamelijke beperking of
autisme. Contact Joost Hes (sportopedagoog) jmjmhes@hotmail.com

Stichting Handicamp geeft informatie om
de mogelijkheden van kamperen voor
mensen met een handicap te bevorderen.

Watersport weekend in Loosdrecht,
Leeftijd 11-14 jaar.

Boccia, contact: lbakker@mytyl-

www.allemensaandek.nl

school-detrappenberg.nl
Hilversum

Stichting Alle Mens aan Dek.Voor een vaarvakantie voor zowel jongeren als ouderen
met een beperking. Het schip is af te huren
met tenminste 2 tot maximaal 7 personen.

www.ahbc.nl LG-hockey in Amster-

www.scoutingdeteil.nl

dam, landelijke competitie. Contact lg@
ahbc.nl

Scouting de Teil. Scouting voor kinderen
met een lichamelijke beperking

www.ctromp.nl Aangepast roeien in

27-29 september 2013
www.aangepastactief.nl
7,21,31 juli
10,18,25 augustus
7, 29 september
Sailability zeil data in Huizen

www.sailability.nl

