*De Nieuwsberg*
07/10/2013

Voor u ligt de achtste 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
Roland.kieft@gmail.com
06-23423935

De volgende vergadering is
28 oktober 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
Kofﬁe in het bos
Ouders ontmoeten ouders. Dit is mogelijk op de kofﬁeochtend die de OR op
16 oktober organiseert in het Theehuis van de Trappenberg. Omringd door
groen en boslucht kunt u kennismaken en praten met andere ouders van
kinderen op de Mytylschool. Tijd 10.00-12.00.
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 Kolk

* Agenda

* Websites

21 t/m 26 oktober: herfstvakantie

www.eerlijkwinkelen.nl
Overzicht (door heel Nederland) van
fairtrade, biologisch en tweedehands
winkelen, geordend in een aantrekkelijke wandelroute.

* Om te lezen
Elke week Tipje
aan tafel
Elke week Tipje aan
tafel is een boek
waarbij kleuters en
het kind met beperkingen samen met
Tipje, het vrolijke
ﬁguurtje in het
boek, mee kunnen bewegen en daarbij
spelenderwijs verschillende begrippen/woorden leren. Bijna alles is in
rijmvorm. Het boek kan door het kind
zelf ingekleurd en/of beplakt worden
met verschillende materialen. Het boek
is ook leerzaam voor ouders, grootouders e.d. die de Nederlandse taal nog
niet geheel beheersen. Lees samen met
het kind de woorden en doe de bewegingen na die Tipje in het boek doet.
Auteur: Carla Vriesde , € 14,95, ISBN
9789462061224
Broers- en
zussenboek
Voor en door brussen met een bijzondere broer of zus.
36 kinderen en volwassenen tussen de
6 jaar tot 69 jaar
geven een kijkje in
hun leven met een broer of zus met een
handicap, ziekte en/of stoornis, Een
onmisbaar boek voor brussen, ouders,
en alle (professioneel) geïnteresseerden. Met belangrijke tips voor brussen,
en hun ouders! Auteur: Anjet van
Dijken, €19,99, uitgever LannooCampus
Mr. Stink
Chloe is heel erg
eenzaam. Dan ontmoet ze meneer
Stink. Hij is de enige
die aardig is tegen
haar, ook al stinkt
hij een beetje.
Meneer Stink heeft
een plaats nodig om te wonen en
daarom verstopt Chloe hem in het
tuinhuis. Chloe heeft dus nu een
geheim. En van het ene geheim komt
het andere.... Een heel grappig én ontroerend boek om te lezen of voor te
lezen. Auteur: David Walliams,
ISBN 978904481845.

www.erbens.nl
Erbens Natuurijs. Biologische ijslijn
van Schaatser Erben Wennemars. Fris
Yoghurtijs in vier smaken. De
opbrengst gaat naar het jeugdsportfonds. Zij zorgen ervoor dat alle kinderen de mogelijkheid krijgen om te
sporten. Verkrijgbaar bij AH.
www.eurosleutel.nl
De eurosleutel biedt toegang tot voorzieningen (bv. sanitaire) die zijn aangepast voor mensen met een lichamelijke
beperking. Die plekken zijn dan voorzien van een speciale sticker.
www.kidsproof.nl
Een zeer uitgebreid overzicht van kinderactiviteiten en uitjes in o.a. het Gooi
en Amersfoort en omstreken. Makkelijk zoeken op regio/plaats/periode en
soort activiteiten. Inclusief uitagenda.

* Sport
Paardrijden tijdens de sportochtend in Leusden voor kinderen met een beperking!
Woensdag 23 oktober is er weer een
sportochtend voor kinderen met een
beperking. Ongedwongen en zonder
verdere verplichtingen, lekker sporten.
Deze keer op het programma: paardrijden. Daarnaast gaan de kinderen de
paarden ook verzorgen en poetsen.
Deskundigen zullen de kinderen begeleiden. Kosten: € 7,50. Tijd: 09.45-12.00.
Locatie: Manege De Vier Hoeven, Fokkerstraat 23, Leusden. Aanmelden tot
18 oktober via www.welzijnleusden.nl,
e.korenberg@welzijnleusden.nl of
bellen naar Edwin Korenberg:
033-4343220 of 06-20861208.
Er kunnen in totaal maximaal 20 kinderen mee doen dus wees er snel bij!
Sport- en Funtour in het Ronald
McDonald Centre, Only Friends
25 oktober wordt een Sport- en Funtoer
georganiseerd in het Ronald McDonald
Centre speciﬁek voor schoolgaande kinderen met een handicap. Broertjes,
zusjes maar ook vriend(innetjes)
mogen meedoen. En ouders zijn ook
van harte welkom! Veel activiteiten zijn
ook toegankelijk voor kinderen in een
rolstoel. Tijd:11.00 tot 15.00,

Locatie: Ronald Mc Donald Centre,
Beemsterstraat 652, Amsterdam.
Toegang is GRATIS, wel verplicht
opgeven via amsterdam.nl/sport! Klik op
evenementen en clinic. Opgeven tot
23 oktober.

* Vrije tijd
A Human Adventure
Unieke ruimtevaarttentoonstelling in
de Jaarbeurs Utrecht. Juni 2013januari 2013. www.ahumanadventure.nl
Poppentheater ‘Hilvert’s Hofje’
Gevestigd in de kelder van shoppingcenter Hilvertshof Groest 86, Hilversum.
Voorstellingen op woensdag, vrijdag en
zaterdag om 14:00 uur. Ook voor feestjes. Tel. 035-5264194. www.gooischpoppentheater.nl
Musical Buurman en Buurman
Buurman en buurman beginnen voor
zichzelf. In theaters door heel Nederland van oktober 2013 t/m januari 2014
www.buurmandemusical.nl
Speelkameraadjes
Spelen met een vriendje of vriendinnetje is niet altijd even makkelijk. Op
de site www.mijnkameraadje.nl kunt u
actief op zoek naar een kameraadje
voor uw kind. De doelgroep is speciale
kinderen van 6-16 jaar. Een proefabonnement is mogelijk. Een abonnement
met volledige toegang is mogelijk voor
22,50 euro per half jaar.

* Belangrijke data:
2 t/m 13 oktober
Kinderboeken week. Bij aankoop
van 10 euro aan kinderboeken krijg je
het kinderboekenweekgeschenk van
Harmen van Straaten; “Je bent Super...
Jan”. Ook verkrijgbaar van Harmen
van Straaten is “Super Jan” in een dyslexie uitgave en opvolgers daarvan.
9 oktober
Première van de ﬁlm Planes. De
ﬁlm gaat over een sproeivliegtuigje met
hoogtevrees. Film in de stijl van Cars.
19 t/m 25 oktober
Cinekid. Hèt internationale Film-,
Televisie- en Nieuwe Mediafestival
voor de jeugd tijdens de herfstvakantie.
Het festival vindt plaats in Amsterdam,
maar komt ook naar de kinderen toe
met meer dan 30 satellietfestivals door
heel Nederland.
26 oktober t/m 3 november
Fairtrade week. Draag bij aan eerlijke handel en het milieu. www.maxhavelaar en www.fairbezig.nl

