*De Nieuwsberg*
12/12/2014

Voor u ligt de veertiende 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

OR vragen/activiteiten

**
*
*
* **
*
*
*

• Antoinette van As
Tet@planet.nl
0626144553
• Toos de Blok
L.sterling@hetnet.nl
06-53238378
• Kim van Gend
kimvangend@hotmail.com
06-24653853
• Nienke de Graaff
06-22849892
n.degraaff@xs4all.nl
• Christy v.d. Heide
Christy@planet.nl
06-21820220
• Wil Hovius
willemijntjeversteeg@gmail.com
06-24426369
• Selma Kieft de Ruiter
kieft.roland@gmail.com
06-23423935
• Miranda Peters
Miranda.grot@aol.nl
06-20835726
• Nancy Polderman
nancy@poldermail.nl
06-20093837
• Saskia de Vries
ouderraad@mijnohana.nl
06-12087108

Volgende vergaderingen zijn
15 december 2014 en 26 januari
2015 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 2014/15 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.

Woensdag 4 februari is er weer een gezellige kofﬁeochtend in het
theehuis. Tijd: 10.00-12.00
Zet vast in je agenda! 28 maart 2015 van 13.00-17.00 organiseert
de OR weer een Thema-middag over vakantie, sport en vrije tijd.
Wij hopen er ook nu weer een mooie dag van te maken met veel
clinics en informatie stands. Deze dag is voor ouders/verzorgers én
kinderen. Let op! In de schoolkalender staat de verkeerde datum.

**

Wij wensen jullie een ﬁjne kerst
en alvast een heel mooi 2015 !

* Agenda
19 december t/m 5 januari:
Kerstvakantie
4 februari: kofﬁeochtend
van 10.00 tot 12.00
5 februari: rapportavond SO/VSO
10 februari: studiedag

* Om te lezen of te luisteren
Ervaar het maar met lichaamsgerichte activiteiten
Een boek met vele praktische
lichaamsgerichte oefeningen die
gebruikt kunnen worden door jong en
oud, voor mensen mét en zonder een
beperking, tussendoor of als onderdeel
van het les- of activiteiten programma.
Dit boek is een hulpmiddel en een
ondersteuning voor een goede balans
van lichaam en geest.
www.ervaarhetmaar.nl
Flamenkita
Spannend
sprookje over het
Spaanse meisje
Cypressa. Bij het
boek zit ook een cd
met vrolijke
Spaanse ﬂamencomuziek. Auteurs:
Herman Link en
Rita Iny. Bestellen via
www.kindermuziek.com

Het grote Rintje
voorleesboek
Rintje is een lief en
eigenwijs hondje.
Op school en thuis
maakt hij het hele
jaar door van alles
mee. Samen met
zijn vriendjes
Tobias en
Henriëtte verzint hij de leukste
spelletjes. In dit voorleesboek zijn de
allerleukste avonturen van Rintje
gebundeld. In meer dan honderd
verhalen komen veel herkenbare
gebeurtenissen voorbij. Auteur: Sieb
Posthuma, ISBN 9789045107356
Het Grote
Rijksmuseum
voorlees boek
Ter gelegenheid
van de heropening
van het Rijksmuseum is in dit
boek een selectie
van vijfentwintig
beroemde schilderijen samengebracht. Elk schilderij is
(pagina)groot en in kleur afgebeeld,
sommige zijn uitvergroot. Vijfentwintig bekende Nederlandse en
Vlaamse kinderboekenauteurs schreven er een verhaal bij. Voorlezen en zelf
lezen vanaf ca. 8 t/m 12 jaar.
ISBN 9047613821

* Websites
www.kindmethandicap.nl
Op deze site vindt u tips voor ouders
met een kind met een (meervoudige)
beperking. De tips zijn onderverdeeld
in verschillende categorieën. Daarnaast
zijn er ervaringsverhalen te lezen, op de
agenda staan activiteiten, lezingen en
cursussen voor ouders en/of kinderen
vermeld. En in de webwinkel van Kind
met handicap worden speciale spullen
voor speciale kinderen verkocht.
www.kindertube.nl
Meer dan 6000 kinderﬁlmpjes online
kijken. Voor peuters en kleuters.
Bijvoorbeeld heel veel klassieke
sprookjes met mooie plaatjes en goed
voorgelezen.

* Sport

**

Yoga
BALA Yoga in Huizen is gestart met
een groep speciaal voor mensen die
van vanwege een lichamelijke beperking of chronische aandoening niet in
de reguliere groepen mee kunnen
komen. Passend bij de deelnemer
wordt er yoga aangeboden vanuit de
(rol)stoel of vanaf een matje. Hoewel
de yoga in een groep wordt aangeboden
wordt er bij elke houding en oefening
aangesloten bij de mogelijkheden van
de deelnemers. www.balayoga.nl,
info@balayoga.nl Tel. 06 151 44 666
Rolstoeltennis
Van 9 t/m 15 februari vindt in Rotterdam het ABNAMRO World Wheelchair
Tennis Tournament plaats. De topspelers van het internationale rolstoeltennis komen naar Rotterdam om daar
het allerhoogste niveau te laten zien op
rolstoel gebied, zowel in het enkel- als
dubbelspel.

* Vrije tijd

Care4kids Event Heino
Het Care4Kids Event Heino is het
gratis verwenweekend voor gezinnen
met een zorgvraag. Het is speciaal voor
ouders en kinderen die niet gemakkelijk op vakantie kunnen, omdat één
gezinslid een beperking heeft of ziek is.
Care4Kids Event maakt het mogelijk
voor zulke gezinnen om er wel even uit
te zijn. Ieder gezin waarvan een gezinslid een zorgvraag heeft, kan zich
aanmelden of door derden worden
opgegeven via het aanmeldformulier
op de website. www.care4kidsevent.nl

Tentoonstelling The Giants Of
The Ice Age
Een prachtige reis door prehistorische
tijden. Sta oog in oog met de imposante
mammoet en de gevaarlijke sabeltandtijger . De grootste reizende tentoonstelling over de ijstijd ooit gemaakt.
27-11 t/m 1-3-2015 in de Amsterdam
Expo. www.amsterdamexpo.nl

*

Suikertantes, Kerstvoorstelling
van Holland Opera
Er waren eens 3 tantes, suikerzoet en
supervals. Deze tantes hebben 1 grote
wens: nooit meer last van kinderen
hebben. Hiervoor moeten ze een toverlied zingen met 3 perfecte stemmen.
Niet die van henzelf, maar… van
kinderen. Ze bouwen een spookhuis en
maken SuperSuikerSpinnen die superlekker zijn, maar ook supergevaarlijk.
De tantes hebben met alles rekening
gehouden, behalve met Sam. Sam is een
dapper meisje. Zal het haar lukken om
de valse plannen van de tantes tegen te
houden? Leeftijd 6+, Veerensmederij,
Amersfoort. 20 december 2014 t/m 4
januari 2015.www.hollandopera.nl

* Belangrijke data:
27 december
BBC/documentaire The Blue
Planet over het leven in onze zeeën
en oceanen wordt vertoond onder
begeleiding van livemuziek van het
Gelders Orkest. Locatie: Ziggo Dome,
www.blueplanetinconcert.nl

*

*
*

Stichting Tante Lenie
Stichting Tante Lenie is een stichting
die gratis verwenvakanties aanbiedt.
Deze vakanties zijn voor gezinnen in
Nederland met een kind van 4 t/m 12
jaar dat ernstig of langdurig ziek is
door een ongeval of dat een chronische
of levensbedreigende ziekte heeft. Het
doel van deze gratis verwenvakantie is
dat het gezin kan bijkomen van de
dagelijkse perikelen die de zorg voor
het zieke kind vergt.
www.stichtingtantelenie.nl

*

Het Eerste Friese
Schaatsmuseum
Hier vind je de grootste schaatscollectie ter wereld. De hele ontwikkeling van de schaats is er te volgen.
Het museum ligt in het mooie plaatsje
Hindelopen. www.schaatsmuseum.nl

27 november-18 januari
Amsterdam Light Festival.
Kunstenaars uit binnen- en buitenland
hebben prachtige werken gecreëerd
voor de Amsterdamse grachtengordel.
Je kunt het festival op twee manieren
beleven: vanaf het water of vanaf de
kant. www.amsterdamlightfestival.com
Bioscoopﬁlm Wiplala
Annie M.G. Schmidts WIPLALA is een
vrolijke avonturenﬁlm voor de hele
familie over een 10 cm groot mannetje
genaamd Wiplala, dat gevonden wordt
in het keukenkastje door Johannes. Als
Wiplala per ongeluk het hele gezin net
zo klein tinkelt als hijzelf, begint een
spannend avontuur van hele kleine
mensen in een hele grote wereld.

20 dec. 2014 t/m 4 januari 2015
Wintercircus in Amsterdam,
Maastricht, Den Haag en Utrecht.
www.wintercircus.nl
23 december t/m 26 december in
Jaarbeurs Utrecht en 28 december
t/m 31 december in Amsterdam RAI,
Disney on Ice Festival

