*De Nieuwsberg*
8/10/2014

Voor u ligt de dertiende 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
27 oktober 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
Vrijdag 3 oktober had de OR de eerste kofﬁeochtend van dit schooljaar
georganiseerd. Het was een vrolijke zonnige dag en de opkomst was heel goed.
Wij zijn blij met de enthousiaste reacties. Op woensdag 3 februari en vrijdag
29 mei 2015 organiseren we weer een kofﬁeochtend.
Locatie: 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 én kinderen. Let op! In de schoolkalender staat de
verkeerde datum.

* Agenda
11 t/m 19 oktober :
Herfstvakantie
17 november ’s avonds:
Versieren op school voor Sint
3 december in de ochtend:
Versieren op school voor kerst

* Om te lezen of te luisteren
Winterdieren
Winterdieren is
een prachtige
mooi vertelde
reeks portretten
van dieren die in
de poolstreken
wonen: van ijsbeer tot sneeuwuil, van
keizerspinguïn tot
krill. De dieren in dit boek houden best
van zon, maar dan moet het wel een
koud zonnetje zijn. Eentje waarvan je
haren rechtovereind gaan staan. Ze
wonen op de Noordpool en de Zuidpool. Het is er altijd koud. Niet gewoon
koud, maar ijskoud. Zomers en ‘s winters staat de diepvries aan. Dit boek is
ook als luisterboek verkrijgbaar
Auteur: Bibi Dumon Tak,
ISBN 904511223X

De liedjesalmanak,
herfst & winter
De liedjesalmanak herfst &
winter is een
feestelijke bundel
oude en nieuwe
herfst- en winterliedjes. Naast gouwe ouwe liedjes als
‘Herfst, herfst, wat heb je te koop?’en,
‘Sinte, sinte Maarten’, schreef Koos
Meinderts in dezelfde traditie een
aantal nieuwe liedjes, over Prinsjesdag
met alleen maar prinsesjes, over een
oliebol op hol en over een hotseknotse
dierencarnaval. Alle liedjes zijn door
Thijs Borsten op muziek gezet en
worden gezongen door Peer de Graaf
en singer-songwriter Leine. Uitgegeven
als boek met cd. ISBN/EAN:
9789047615279
Prijs: € 14.95
De kunstrijder
Avonturenverhaal
over een rare
inbraak in een
museum met in de
hoofdrol Patrick
en Tom. Patrick zit
in een rolstoel en
Tom is doof.
Op hun zoektocht
worden ze

geholpen door Lucy die blind is.
Auteur: Jan Terlouw,
ISBN 0789060697
Cd met Sinterklaasliedjes
Snelle Piet ging
uit ﬁetsen en 17
andere bekende
sinterklaasliedjes
in een nieuw
jasje! geniet van
de prachtige stem van Mathilde
Santing en de eigentijdse illustraties
van knipkunstenares Geertje Aalders
Cd komt 1 november uit.

* Websites
www.quokkabag.com
Praktische en mooie rolstoeltassen.
Door een speciale adapter kan de tas op
bijna iedere handbewogen rolstoel
worden bevestigd. Eindelijk een veilige
en prettige manier om waardevolle
spullen onder handbereik te hebben.

Nederlands Jeugd Kampioenschap Boccia
Vrijdag 31 oktober organiseert
Gehandicaptensport Nederland het
Jeugd Kampioenschap Boccia 2014.
Voor jongeren met Cerebrale Parese of
andere motorische beperkingen in de
leeftijd van 12 t/m 20 jaar.
Locatie:MBO College Hilversum,
Arena 301, 1213NW, Hilversum.
Tijd:10.00-14.00.

* Vrije tijd
Ridders en kastelen
Reis op 25 en 26 oktober terug naar de
middeleeuwen op Slot Loevestein.
Vier ridders te paard doen mee aan een
echt riddertoernooi. Je kunt ook boogschieten en wapenschilden maken.
Er is middeleeuwse muziek.
www.slotloevestein.nl

App Week Planner for Kids
Stelt je kind vaak vragen als: “Ga ik
vandaag naar school?” “Heb ik zwemles vanmiddag?” of “Hoeveel nachtjes
slapen is het nog voordat we naar opa
en oma gaan?” - Deze app kan je
helpen. De dagen van de week hebben
een eigen kleur en er zijn een heleboel
picto’s. Mis je een picto. Dan kun je die
zelf tekenen of fotograferen en in de
agenda slepen.
www.itunes.apple.com/nl/app/weekplanner-for-kids
Speel-o-theek Eemland
Dit is een regionale speel-o-theek die,
naast het gewone speelgoed, al meer
dan 30 jaar gespecialiseerd is in het
uitlenen van aangepast speelgoed en
educatief materiaal. De doelgroep
bestaat uit leners met een lichamelijke
en/of geestelijke beperking of kinderen
met een sociale achterstand. Daarnaast
zijn andere leners ook van harte
welkom. Locatie: Flevostraat 20A,
3812GP Amersfoort.
www.speel-o-theek-eemland.nl

www.logerenmetzorg.nl
Logeren is leuk en spannend. Deze site
dient als startpunt om te zoeken naar
informatie over logeermogelijkheden
voor kinderen met een handicap of
beperking.
www.stabagpcp.nl
Op deze site vind je informatie over de
lichtgewicht vouwbare aluminium vlinderopritten. Zo licht dat hij makkelijk
mee te nemen is en moeilijk toegankelijke plekken beter bereikbaar maakt.
www.dagjeweg.nl/handicap
Handige site vol met links naar sites en
plekken voor geschikte uitstapjes

* Sport
Rolstoeltennis
Bij LTV de Bijvanck in Blaricum is de
mogelijkheid om te rolstoeltennissen.
Informatie: Ronald Ruijter, 0622546994
of raltru@telfort.nl.

Belevenissenbos
Bos, water en weide vormen samen
het grootste speelbos van Nederland.
Kinderen tussen de 6 en de 16 jaar
mogen zich hier helemaal uitleven.
Er is ook een survivalparcours dwars
door het bos.
www.belevenissenbos.nl
Paleis Soestdijk
Tuinrondleidingen voor het hele gezin
in de paleistuin tijdens de herfstvakantie. Prachtige herfstkleuren en
heel veel paddenstoelen. Dinsdag tot
en met vrijdag vertrek je met een gids
vanuit de Oranjerie. Om 13.00 en om
15.00 uur. Deelname is gratis,
aanmelden kan 30 minuten voor
aanvang in de Oranjerie aan de bar.
Een tuinticket is wel noodzakelijk voor
een bezoek aan de tuinen.
www.paleissoestdijk.nl

* Belangrijke data:
16 t/m 22 oktober
Lego World in de Jaarbeurs in
Utrecht. www.legoworld.nl
25 oktober
Nacht van de nacht.
Door heel Nederland worden
door Natuur- en Milieufederaties
activiteiten in het donker georganiseerd. www.nachtvandenacht.nl
12 oktober 2014 t/m 8 februari
2015
In de Kunsthal in Rotterdam, is de
tentoonstelling Designing 007:
Fifty Years of Bond Style. Over de
meest bekende en favoriete geheim
agent. Meer dan 500 gadgets,
kostuums, iconische auto’s, graﬁsche
ontwerpen en rekwisieten samen met
vele ﬁlmfragmenten.

