*De Nieuwsberg*
30/06/2014

Voor u ligt de twaalfde 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
• 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
06-22400908
• Saskia de Vries
ouderraad@mijnohana.nl
06-12087108

De volgende vergadering is
8 september 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.

OR vragen/activiteiten
Julia Winwood neemt na 5 jaar afscheid van de OR. Zij heeft zich enorm ingezet. Een aantal jaren als secretaris en ook werkte zij heel intensief mee aan de
thema avond over voeding die de OR in 2011 organiseerde en aan het daarbij
behorende boekje dat de OR aan alle leerlingen heeft gegeven. Wij zullen haar
vrolijke en enthousiaste aanwezigheid tijdens de vergaderingen missen.

De OR wenst alle leerlingen en
hun ouders/verzorgers een hele
ﬁjne zomervakantie.

* Agenda
4 juli t/m 17 augustus:
zomervakantie
3 oktober:
kofﬁeochtend van 10.00-12.00

* Om te lezen
Mees Kees op
kamp
De klas van Mees
Kees mag op
kamp! Nou ja,
kamp…Het moet
van Dreus voor
allen een léérzame werkweek
worden. Dus
hebben ze een
streng werkplan meegekregen. Maar
dat is natuurlijk geen probleem voor
Mees Kees. Zwemmen is namelijk ook
werken. En zeesterren kun je veel beter
in zee bestuderen dan in het museum.
Was het maar een werkmáánd in plaats
van een werkweek. Of nee, een werkjaar. Dit boek is ook als luisterboek
verkrijgbaar.
Auteur: Mirjam Oldenhave,
ISBN 9789021666433
Er zijn nog zeven andere boeken in de
Mees Kees serie.

Oei, er klopt
iets niet….
Fantastische
aanvulling op de
klassieke opvoedboeken. Ouders
van kinderen met
een beperking
worden voor uitdagingen gesteld waar de klassieke
opvoedboeken niet over adviseren. Oei,
er klopt iets niet... doet dit wél. Dit
boek geeft ouders nuttige tips en
adviezen. Hoe leer je bijvoorbeeld
omgaan met het netwerk van hulpverleners om je kind heen? En hoe zorg
je ervoor dat broertjes en zusjes genoeg
aandacht blijven krijgen? Dit boek
helpt ouders de positieve dingen aan
hun kind te zien en uiteindelijk (weer)
plezier te beleven aan het opvoeden.
Een onmisbaar boek voor ouders van
een kind met een lichamelijke en/of
mentale beperking, hun omgeving en
hulpverleners. Auteur: Krista Okma,
ISBN 10940141162X

* Websites
www.rolstoeltoegankelijkerestaurants.nl

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.hetsprekendboek.nl
Voor gehandicapte kinderen die niet
zelfstandig een boek kunnen vasthouden en lezen.
Omdat het wel leuk is om je eigen
tempo een boek via de computer voor
te laten lezen, heeft de Stichting Het
Sprekend Boek de boeken zo aangepast
dat deze met één druk op de knop zelfstandig te lezen zijn. Er zijn nu al 366
boekjes in de bibliotheek van het
Sprekend Boek.
www.specialneeds.nl
Voor rolstoelen en buggy’s voor kinderen met een beperking. Specialist in
lichtgewicht buggy’s.

Doelgroep; Kinderen vanaf 8 jaar,
jeugdigen en volwassenen.
- Valide deelnemers.
- Deelnemers met een verstandelijke
beperking.
- Deelnemers met een lichamelijke
beperking.
www.outdoorlaarbeek.nl

* Vrije tijd
Scheveningse stranden
Er is een betonnen pad met uitkijkplateau bij de vloedlijn aan de Noordboulevard op Scheveningen. Bij
Biesieklette Strandweg Haven zijn
naast speciale parkeerplaatsen, een
toegankelijke douche en kleedruimte,
invalidentoilet en een tillift ook oplaadpunten voor elektrische rolstoelen.
Hier is ook de elektrische strandrolstoel “Cadweazle” te huur en de
strandrolstoel de Tiralo.
Zie www.biesieklette.nl onder kopje
Strandrolstoel verhuur.

Er is ook een kinderpluktuin. Hierin
bloeien de bloemen op kleur, zoals wit,
lime, geel, oranje, rood en paars.
Kinderen kunnen hier plukken voor
een kinderprijsje. In het oude bakhuis
is een gezellig theehuis ingericht. In de
zomermaanden is er een terras.
Stoutenburgerlaan 6, 3835 PB
Stoutenburg, tel. 033-2535615,
www.pluktuinstoutenburg.nl
Autobingo
Spelletje voor in de auto. Streep aan
wat je onderweg allemaal ziet.
Vanaf 6 jaar.
Zwemvlot
Dit zwemvlot is gemaakt van absoluut
onbreekbaar foam, de boven en onderzijde zijn huidvriendelijk en zeer sterk.
Het zwemvlot heeft een zeer hoog drijfvermogen, het materiaal is zeer stijf
waar door het duurzaam in gebruik is
en uiterst stabiel. Er zitten gaten in het
zwemvlot voor intensief contact met
het water en beter houvast.
www.athleteshop.nl

* Sport
Outdoor klimmen met een
beperking
Bij Outdoor
Laarbeek is een
hoogteparcours
gemaakt voor
mensen met een
beperking.
Dit project is nieuw
in Nederland.
Door middel van
touwtechnieken en
aangepaste klimgordels, kan iedere
persoon (wat voor beperking hij/zij
heeft) de hoogte in.
Er zijn 8 activiteiten mogelijk, op
verschillende hoogtes van 4 meter tot
9 meter;
- Op 4 meter hoogte; een rolstoelparcours, een vrije abseil, het abseilen
met de rolstoel tegen een schuine
wand, tokkelen en een trapezesprong.
- Op 9 meter hoogte; het ervaren van
een hoogteparcours van 9 meter in
een aangepaste klimgordel en
tokkelen.
- Vanaf de grond; De big swing in een
klimgordel, dit is een reuzenzwaai /
schommel.

* Belangrijke data:

Pluktuin Stoutenburg
In deze kleurrijke bloemenpluktuin
groeien heel veel soorten bloemen
zoals dahlia’s, rozen, lathyrus. Goudsbloemen en korenbloemen. U kunt zelf
uw bloemen plukken en daarmee een
boeket samenstellen.

11 t/m 13 juli
Internationaal
buitentheater
festival ‘Deventer
op Stelten’.
150 gratis voorstellingen waarvan een
aantal echt op stelten
worden uitgevoerd.
www.deventeropstelten.nl
12 t/m 14 september
Watersport weekend voor jongeren
met een lichamelijke beperking vol
actie, spel en ontspanning voor jongeren met een lichamelijke beperking
tussen de 10 en 14 jaar. Tijdens het
weekend kun je kennismaken met
zeilen, kanoën en als het weer het toelaat, waterskiën. Er is alle ruimte voor
hoe jij het zou willen! Waar: Watersporteiland Robinson Crusoe,
Loosdrecht.
www.aangepastactief.nl

