*De Nieuwsberg*
14/02/2014

Voor u ligt de tiende 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 vergadering is
5 maart 2014 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 9 april 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.
Nieuwsberg gemist?
Kijk op www.mytylschooldetrappenberg.nl onder het kopje Ouderraad. Daar
vindt u alle eerder verschenen Nieuwsbergen met vakantielocaties en handige
websites of boeken en ﬁlms

* Agenda
22 februari t/m 2 maart:
voorjaarsvakantie
19 maart: open dag voor ouders/
verzorgers, opa’s/ oma’s. Tijdens de
lesuren.
26 maart: studiedag

* Om te lezen
Op Expeditie met Freek Vonk
In dit boek vertelt
Freek over zijn
werk en speciale
expedities en geeft
hij tips. Het boek
bevat daarnaast
de meest waanzinnige feiten over
dieren en besteedt
aandacht aan uitzonderlijke overlevingsstrategieën,
opvallende uiterlijke kenmerken en
dieren met superzintuigen. De feiten
worden aangevuld met sappige anekdotes over bloed afnemen bij slangen,
over wat te doen als je oog in oog staat
met een olifant en natuurlijk Freeks
huisdieren. Ook een heel leuk kijkboek
want het staat vol met prachtige foto’s.
Auteurs: Freek Vonk en Herco van
Houdt. ISBN 97890488814596. Kijk
ook de dvd Freek in het Wild.

De Kleine Banketbakker
De kleine banketbakker is bedoeld
voor alle mensen
vanaf 5 jaar oud
die graag de lekkerste koekjes,
toetjes en taartjes
zelf willen maken.
Auteur: Jonah
Freud en Cees Holtkamp,
ISBN10: 9080568473

* Websites
www.knuffelkontje.nl
Site met o.a. aangepast speelgoed
www.gymtassen.nl
Vrolijke en originele kindertassen en
rugzakken
www.buitengewoonreizen.nl
Buitengewoon Reizen is een reisbureau
dat u helpt bij het zoeken naar de
ideale aangepaste vakantie. Vervoer,
verblijf, hulpmiddelen, bijna alles kan
voor u worden geregeld en uitgezocht.
info@buitengewoonreizen.nl of 0384557030
www.speeltuinbendewijzer.nl
De speeltuinbende heeft de afgelopen
jaren veel speelplekken getest op toe-

gankelijkheid voor mindervaliden. Op
de site is veel informatie hierover te
vinden.
www.mee-ugv.nl
Op deze site vindt u de folder Meerderjarig en beperkt. Hierin staat informatie over regelgeving en geldzaken. Van
stemrecht en bewind voering tot medische behandeling. U kunt beginnen
met het aanvragen van een bewindsvorm voordat uw kind achttien jaar
wordt. Administratie- en beslistijd kost
al gauw een paar maanden.

* Sport
Paralympische Spelen: 7-16 maart
2014 in Sochi. Nederland zal deelnemen aan het Alpineskiën en het snowboarden. Twee van de deelnemers
waren ook aanwezig op de Sport- en
vrijetijd dag in april 2013 op de Trappenberg.

op een ongedwongen manier en zonder
verdere verplichtingen, kennis te laten
maken met verschillende sporten. De
eerstvolgende is 19 februari. Die dag is
er de kans kennis te maken met honkbal. Deze middag zal begeleid worden
door de deskundige en enthousiaste
begeleiders van The Red Caps.
www.welzijnleusden.nl , 033-4343220
of 06-20861208

* Vrije tijd

* 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
5 maart, Informatie bijeenkomst
over kleinschalige wooninitiatieven
door ouders in samenwerking met
Stichting Mijn Eigen Thuis. 19.3021.00. Aventurijn, Marathonlaan 13,
Almere. Info of aanmelden
menno@mijneigenthuis.eu

Kees-Jan van der Klooster gaf daar de
rolstoel clinic. Hij zal op de Spelen
deelnemen aan de discipline Alpineskiën, zitski.

Sportmiddag Welzijn Leusden
voor kinderen met een beperking
Bijna elke schoolvakantie organiseert
Welzijn Leusden sportmiddagen voor
kinderen met een beperking in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar. Deze sportmiddagen hebben als doel om de kinderen

Daal af naar “het zwarte goud”
Kijk diep in een oude mergelgrot hoe
het vroeger was in de Limburgse kolenmijnen. Tijdens de rondleiding daal je
af met een gids die zelf in de mijnen
heeft gewerkt. Rolstoeltoegankelijk.
Info: www.steenkolenmijn.nl

De Lego Film
Deze originele 3D computeranimatie
gaat 12 februari in première. Emmet,
een doorsnee, braaf LEGO® miniﬁguurtje, wordt door een misverstand
wordt aangezien als de ‘speciale’ die de
wereld zal redden. Emmet gaat met een
bont gezelschap op missie om een eind
te maken aan het schrikbewind van de
boosaardige tiran, President Business.
Helaas is Emmet hopeloos en hilarisch
slecht voorbereid op dit avontuur.
Kamperen
Camping de Ruimte in Dronten
noemen we nogmaals in deze Nieuwsbergserie. Een camping met faciliteiten
voor mensen met een lichamelijke
beperking. Vlakbij de Veluwe Randmeren, midden in het bos.
www.campingderuimte.nl

Bibian Mentel was die dag aanwezig
voor haar Mentelity Foundation. Zij
doet in Sochi mee aan de discipline
Para Snowboardcross. Volg, steun en
support ze!

Kinderconcerten
In het Concertgebouw Amsterdam.
De Muziekfabriek op 1 maart en het
Familie meezingconcert op 8 en 9
maart. www.concertgebouw.nl

Nationaal Park De Hoge Veluwe
Er is een nieuwe belevingsroute in het
Nationale Park. De wandeling van ruim
een kilometer is speciaal ontworpen
om de zintuigen te prikkelen en is toegankelijk voor iedereen. Onderweg zie
je o.a. een bomenhuis, vogelkooi,
klankboom en zoemsteen. Meerdere
wandelroutes zijn rolstoel toegankelijk.
Er zijn onder andere rolstoelﬁetsen
beschikbaar om de ﬁetspaden in het
park te verkennen. Vooraf reserveren is
aan te raden. Info: www.hogeveluwe.nl

15 en 16 februari
Fantastisch Kinderﬁlm Festival.
Van 2 tot 10 jaar. Thema ‘De Keuken
van Pruttel & Proef’. ‘De Keuken van
Pruttel & Proef’. Filmhuis Bussum.
www.ﬁlmhuisbussum.nl

