*De Nieuwsberg*
23/04/2014

Voor u ligt de elfde 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, tips of ideeën voor de ouderraad dan kunt u contact met
ons opnemen via het secretariaat@mytylschool-detrappenberg.nl. 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
06-21820220
• Julia Winwood
juliawinwood@gmail.com
• Miranda Peters
Miranda.grot@aol.nl
06-20835726
• Nancy Polderman
nancy@poldermail.nl
06-22400908
• Wil Hovius
willemijntjeversteeg@gmail.com
06-24426369
• Antoinette van As
Tet@planet.nl
0626144553
• Nienke de Graaff
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 vergaderingen zijn
12 mei en 23 juni om 20.00 uur
en vinden 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
Een van de leden van de OR, Wil Hovius,
heeft samen met haar gezin een prachtig
doel weten te realiseren. Deze maand
gingen de deuren open bij Stichting Klein
Groenendaal.
Klein Groenendaal is een dagbesteding
voor mensen met een (verstandelijke)
beperking en/of autistische aandoening.
Daarnaast is er plek voor ouderen met (beginnende) dementie of ouderen die
geen of weinig aanspraak hebben en daardoor buiten de samenleving dreigen
te vallen. De familie Hovius is deze dagopvang gestart vanuit hun persoonlijke
maatschappelijke ervaringen in de zorg. Uitgaand van hun ervaringen met de
begeleiding en het helpen van mensen die buiten de samenleving dreigen te
vallen zijn zij met het initiatief gekomen om deze dagbesteding op te zetten.
Hun motto is: “Iedereen met een beperking verdient geluk in zijn
leven” Voor hun is van belang dat iemand die naar een dagbesteding gaat,
een leuke en vooral gezellige tijd heeft in een veilige omgeving. Maar minstens
zo belangrijk is de mogelijkheid om tijdens het verblijf op de dagopvang ook
(spelenderwijs) iets te leren, om te werken aan de zelfredzaamheid en het
opbouwen van zelfvertrouwen.
Klein Groenendaal ligt op een schitterende locatie aan de rand van het bos van
Crone in Hilversum. Er wordt kleinschalige begeleiding (1 op 2) aangeboden
tegen tarief groep. Tevens is er een spoed-opvang. Heeft men door (nood/
familie-) omstandigheden zeer snel hulp/begeleiding nodig dan staan zij
binnen een uur (in overleg eerder) voor u klaar. De Stichting beschikt over
vervoer. Naschoolse opvang en weekend opvang behoren ook tot de mogelijkheden. Informatie: www.kleingroenendaal.nl, info@kleingroenendaal.nl,
Adres: Lage Vuurscheweg 84, 1213 VD Hilversum, tel. 06 24 42 63 69

* Agenda
26 april t/m 11 mei: meivakantie
29 mei t/m 1 juni: hemelvaart
7 t/m 9 juni: pinksteren
10 juni: studiedag
26 juni: rapportavond
4 juli t/m 17 augustus: zomervakantie

* Om te lezen
Superjufﬁe
Hele leuke serie om voor te lezen. Juf
Josje lijkt een heel gewone juf, maar er
is iets bijzonders met haar aan de hand.
Als er een dier in nood is, verandert ze

namelijk in
Superjufﬁe. Zodra
ze een hap van
haar krijtje
neemt, krijgt ze
superkrachten en
schiet ze als een
groene tornado
door de lucht om
het dier te redden.
Juf Josje probeert haar gave te verbergen voor de kinderen op haar nieuwe
school, maar dat lukt niet lang. Op 24
mei 2014 verschijnt er weer een gloednieuw avontuur van Superjufﬁe:
Superjufﬁe in de soep.
Auteur: Janneke Schotveld.

* Websites
www.regenboogboom.nl
Wanneer een kind te maken krijgt met
een ziekte, trauma of handicap lijkt dit
vaak het allergrootste in hun leven. Het
is dan heel makkelijk voor ze om te vergeten dat ze ook nog sterk en bijzonder
zijn. Zelfs ouders verliezen dat wel eens
uit het oog. De Regenboogboom helpt
om het eigen gevoel van kracht weer
terug te krijgen. De kinderen worden
bezocht in (academische) ziekenhuizen
en instellingen. Er is een werkwijze
ontwikkeld, waarmee de gedachtewereld van een kind wordt afgeleid van
diens pijnlijke situatie naar een wereld
waar ruimte is voor de eigen fantasie
en levenskracht. Daarvoor worden o.a.
een met kristallen en bloemen versierde boom, liedjes en verhalen
gebruikt.
www.epgb.nl
Met ePGB houdt u eenvoudig online
uw volledige pgb-administratie bij. U
weet zeker dat alles volgens de regels
is. U voert de gegevens snel in en de
verantwoordingsformulieren rollen zo
uit de printer. Ook ziet u hoeveel u
heeft uitgegeven en welk bedrag u nog
te besteden heeft. Roosters maken kan
ook in dit programma.

maran Beatrix in Elahuizen. Catamaran Beatrix, Mardijk 11, 8581KG
Elahuizen. Afvaart om 10.30 en 13.00
voor een rondje op de Fluessen.
Aanmelden gewenst. Dit kan via
boekingen@sailwise.nl

* Vrije tijd
Kinderconcerten van Dirk
Scheele. Bijvoorbeeld 10 mei in de
Meervaart in Amsterdam “Op de boerderij”. www.dirkscheele.nl
Stichting Sprankel & Blos
De stichting is opgericht met een ideële
doelstelling: het produceren van voorstellingen voor kinderen die het even
tegenzit. Bijvoorbeeld omdat ze ziek
zijn of een beperking hebben. Of omdat
een dierbare ziek is. Of omdat ze
opgroeien in lastige omstandigheden.
In de theaterverhalen komen gevoelens
aan de orde die kinderen kunnen herkennen. Onzekerheid en eenzaamheid,
maar ook moed, avontuur, onverwachte steun en vriendschap. Dat alles
in een sfeervolle entourage met betoverende muziek. www.sprankelenblos.nl

* Sport
Open dagen bij Sailwise.
Actieve en uitdagende watersportvakanties voor mensen met een beperking.
Theetuin Eemnes
Mooie landelijke tuin in Eemnes met
een theehuis en een winkelruimte waar
je planten, tuin- en theespulletjes kunt
kopen. Toegang gratis. Openingstijden: di t/m zo 12-17.00. Meentweg 131,
Eemnes. www.theetuineemnes.nl
Vrijdag 2 mei van 10.00 tot 16.00:
Open dag op het watersporteiland
Robinson Crusoe in Loosdrecht. Een
mooie gelegenheid om eens te kijken
hoe en waar SailWise haar watersportactiviteiten aanbiedt en de sfeer te
proeven. Naast een rondleiding op deze
unieke accommodaties wordt u uitvoerig geïnformeerd over de watersportmogelijkheden. Adres:
Watersporteiland Robinson Crusoe,
Oud Loosdrechtsedijk tussen 253-255.
Oud Loosdrecht. Vertrekpunt met
pont: 10.00-11.30-13.00-15.00.
Zondag 11 mei van 10.00 tot 15.30 is
er open dag met proefvaart op de cata-

stof-bewaarder. Wanneer ze de belangrijke Blauwe Elfenstof uit Pixie Hollow
steelt, vliegt ze er vandoor om te gaan
samenwerken met de piraten van de
Schedelrots. Het is nu aan TinkerBell
en haar elfenvriendjes om een groot
avontuur aan te gaan en de elfenstof
weer terug te brengen.

LeF festival de Glind 7 juni 2014.
LeF! is een festival met theatervoorstellingen en muziek. Locatie: het dorp
de Glind. Verschillende voorstellingen
in tenten. Eten en drinken verkrijgbaar. Voor kinderen tot een jaar of
twaalf en mensen met een (verstandelijke) handicap. LeF! is een feest voor
een hele grote familie: iedereen moet
zich op zijn gemak voelen en van een
voorstelling kunnen genieten. www.
lefdeglind.nl
TinkerBell en de piraten.
Nieuwe Disneyﬁlm nu in de bioscoop.
Zarina is een onbegrepen elfje en elfen-

* Belangrijke data:
7 t/m 10 mei: Supportbeurs in de
Jaarbeurs in Utrecht. De beurs voor
mensen met een fysieke beperking.
Heel gevarieerd aanbod van hulpmiddelen. www.supportexpo.nl
18 mei: wintersportfundag
De Nederlandse Ski Vereniging en de
Johan Cruyff Foundation organiseren
samen de vijfde WintersportFUNdag
voor wintersporters met een lichamelijke beperking. Zondag 18 mei in
SnowWorld Zoetermeer. Voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar met een
lichamelijke beperking. Je kunt zowel
staand of zittend skiën en snowboarden. Tussen 09.00 tot 14.00 uur of van
12.00 tot 16.00, Kosten: €5 (incl. baantoegang, materiaalhuur, begeleiding en
leraren). Aanmelden kan tot 1 mei.
www.wintersport.nl/wintersportfundag
23, 24 en 25 mei: handicampweekend. Locatie SVR Camping de
Kuilen in Someren-Heide in Noordbrabant. Families waarvan één of
meerdere gezinsleden lichamelijk
gehandicapt zijn, kunnen aan dit kampeerweekend deelnemen. Je kampeert
tijdens het weekend met je eigen kampeermiddel. Hiervoor is een open
inschrijving.
zaterdag 24 mei, is er een open dag
van 10.30 tot 14.00 uur. Voor iedereen
die belangstelling heeft voor het kamperen met een handicap.
Bezoekers kunnen met de deelnemers
praten en kijken hoe die verschillende
zaken hebben opgelost.
Je kan zien hoe anderen kamperen en
hoe soms vernuftige en eenvoudige
aanpassingen zijn gemaakt.
Informatie:www.handicamp.nl

