*De Nieuwsberg*
29/06/2015

Voor u ligt de vijftiende 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 dan kunt u contact met ons opnemen
via de email; ouderraad@mytylschool-detrappenberg.nl. Wij zullen deze email regelmatig checken.
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
• Nienke de Graaff
06-22849892
n.degraaff@xs4all.nl
• Christy v.d. Heide
Christy@planet.nl
06-21820220
• 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

Volgende vergadering is
31 augustus 2015 om 20.00 uur
en vindt plaats in de bibliotheek van
de Mytylschool.

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.

Alweer drie maanden geleden, op 28 maart, organiseerde de OR
de tweede Thema-middag over vakantie, sport en vrije tijd.
Een succesvolle dag. Bijna 52 organisaties lieten bij een stand of
tijdens clinics hun activiteiten zien. De Thema-middag werd heel
goed bezocht en we zagen veel blije gezichten. En wij hopen
natuurlijk dat deze dag inspiratie heeft gegeven tot het volgen
van nieuwe sportactiviteiten of vrijetijdsbestedingen. Zonder de
hulp van de vele vrijwilligers hadden wij dit project niet tot zo’n
groot succes kunnen maken. Heel veel dank aan iedereen die ons
heeft geholpen. Wij willen Das en van Wezel nog extra bedanken
voor hun aanwezigheid en daarvoor storm en regen trotseerden.
In deze Nieuwsberg staan alle op 28 maart aanwezige organisaties
vermeldt. (de foto’s van deze dag zijn van www. lindasibbing.nl )
Aan het einde van dit schooljaar nemen drie leden van de OR
afscheid. Wil Hovius na 5 jaar. Zij was voor ons hét contact tussen
de OR en het VSO. En vele VSO feesten heeft zij namens de OR de
wachtende ouders voorzien van iets lekkers te drinken.
Ook zorgde zij voor prachtige bloemen als een
gelegenheid daarom vroeg. Kim van Gend en Saskia
de Vries stoppen na respectievelijk 2 en 1 jaar.
Ook zij hebben heel veel bijgedragen aan de
OR activiteiten en wij zullen alle drie erg gaan missen.
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De OR wil in deze brief ook alle ouders hartelijk bedanken die dit
schooljaar hebben geholpen bij het versieren voor sint en kerst, het
pannenkoeken bakken en de Koningslunch. Deze hulp is voor
school en voor ons heel belangrijk. En het is gezellig om samen
iets te doen op school en de kinderen genieten ervan.
Tijdens de voorbereiding van de Koningslunch hadden
wij een verkeerd tijdframe aangehouden. Voor de ouders
die kwamen helpen was dit jammer omdat er niet
heel veel meer te doen was. Onze excuses hiervoor!
Kom volgende keer alsjeblieft weer, we maken die
fout niet nogmaals.
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Denkt u aan het overmaken van de
ouderbijdrage van 40,- euro
voor het schooljaar 2015/16 op
giro 2405272 t.n.v. Ouderraad
Mytylschool de Trappenberg?!
Met deze bijdrage kunnen wij als
OR activiteiten voor leerlingen èn
ouders organiseren.

OR vragen/activiteiten
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De OR wenst alle leerlingen en hun ouders/verzorgers
een hele fijne zomervakantie!

* Agenda
3 juli t/m 16 augustus - zomervakantie
11 september - koffieochtend van 10.00-12.00

* Sport
www.sailability.nl
Zeilen onder begeleiding. Ook voor
meervoudig complex gehandicapte
kinderen. Contact: Herman Kans,
035 5267015 of 06 48759936
www.outdoorlaarbeek.nl
Hoogteparcours voor mensen met een
beperking. Contact: Ardi Kooymans,
06 31526367
www.ctromp.nl
Aangepast roeien in Hilversum.
Contact: 06 46234501
www.aangepastsporten.info
Sportservice ’t Gooi, locatie de Trappenberg. Contact Gieneke Zandbergen,
035 6921623
www.sticktogether.eu
Sportieve spelmiddag in ’t Gooi voor
kinderen met een beperking.
info@sticktogether.eu
www.sailwise.nl
Aangepaste zeilvakanties. Iedereen is
welkom ongeacht de beperking.
info@sailwise.nl
www.onlyfriends.nl
Kinderen en jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking of
een chronische ziekte zijn van harte
welkom om bij Only Friends te komen
sporten. Locatie: Amsterdam,
contact: 06 52594004

www.stoerwinterweken.nl
Stichting Stoer Winter Weken organiseert winterweken en wintersportevenementen voor kinderen en
jongeren met een motorische
beperking. 06 12 69 49 34
www.zorg-in-beweging.nl
Judo, fitness, zwemmen, sport en
bewegen, Remco van Veenendaal,
06 17452792
www.handboogschutterijhilversum.nl
Handboogschieten
info: Marg Taks 035 6242822
www.amsterdamhuskies.nl
IJssleehockey
info@amsterdamhuskies.nl
www.sportclubgooieneemland.nl
Op de manege Gooi- en Eemland zijn
paardrijlessen voor ruiters met een
beperking. In zwembad De Lunet te
Naarden is elke zaterdagochtend
zwemles voor mensen met een lichamelijke beperking. secretariaat@sportclubgooieneemland.nl
www.balayoga.nl
yoga, aangepast, voor jong en oud.
Huizen Contact; Crescentia
06 15144666
www.boccia.nl
Boccia is een soort jeu de boules, voor
mensen met een zware beperking.
Lianne Bakker-Danenberg 06 24932171
www.allvo.nl
Zitvolleybal. Recreatie Sportgroep
HuizenSporten en bewegen voor rolstoelers. Thijs van Bussel 06 52293347

www.ltvdebijvanck.nl
Rolstoeltennis. 035 5241459
Stichting Aangepast tennis
“komt ie”
Aangepast tennis voor jeugd en
volwassenen, niet rolstoel gebonden,
035 6213561
www.studiodansu.nl
Streetdance en zumba, ook voor
rolstoelers, Huizen, 035-5261430
www.kjprojects.com
Clinics rolstoelvaardigheid en wakeboarden. Kees Jan van der Klooster,
06-11346172
www.wolfskamer.nl
Skiën in Huizen. Lessen voor o.a.
mensen met een lichamelijke
beperking. 035 5261709.
www.prinsesmaximamanege.nl
Hippisch therapeutisch centrum.
Aangepast paardrijden en therapie.
Den Dolder. 030 2291665
www.sv-nvc.nl
G-voetbal. Naarden. info@sv-nvc.nl

* Vakantie en vrije tijd
www.schikvakanties.nl
Begeleide vakanties voor mensen met
een verstandelijke en/of lichamelijke
beperking. Alle leeftijden.
0485-384142
www.wielewaal.nl
Vakantieplezier voor kinderen en volwassenen met een beperking.
088-1224400
www.puylagorge.eu
Camping Domaine de Puylagorge,
Frankrijk. Voor mensen met een
beperking, jong en oud. info@puylagorge.eu, (0033) (0) 960442307
www.mybreathmymusic.com
Magic Flute en adremo/schakelaar
muziekset
Ruud van der Wel, 06 50574970
www.stichtingpapageno.nl
Papagenohuis Laren, dagbesteding
voor kinderen (vanaf 6 jaar) jongeren
en jongvolwassenen met autisme.
Breed aanbod muziektherapie, ook aan
huis. 035-5388091
www.duo-ondersteboven.nl
Clowns- en meeleeftheater voor
kinderen van 2-12 jaar. Theater op
maat en workshops. 0627614772

www.droomdal.sheerenloo.nl
Snoezeltheater in Noordwijk.
071-36 42 228
www.funcare4kids.nl
Speciaal voor gezonde kinderen in een
moeilijke thuissituatie (gehandicapt of
ernstig ziek gezinslid). Er worden Fundagen georganiseerd. 6-12 jaar en
13-16 jaar. fc4k@funcare4kids.nl
www.bmresort.com
Aangepaste vakanties in Spanje voor
een ieder met zorg of een beperking.
0229764344

www.p-reizen.nl
Individuele vakantiebegeleiding voor
mensen met een beperking.
072-5710124
www.rolstoelvakantieturkije.nl
zorgvakanties in Turkije voor mensen
met een lichamelijke beperking.
info@rolstoelvakantieturkije.nl
www.woldseweelde.nl
Aangepaste vakantiewoningen in
Drenthe. 06-22448878 (Minke)

* Overig
www.twistysnack.nl
Hotdogkarrteje te huur.
Heerlijke hotdogs

Samen Opfietsen
Verhuur van vierfietsen, duo fietsen en
tandems. Locatie Amersfoort.
033-4621023

www.minzevenijs.nl
IJscokar. Heerlijk ijs.
Frank Scheel 035 8871799

www.knutselpartijtje.nl
In te huren voor een partijtje. Dick
Kluijver, dick@knutselpartijtje.nl
www.stichtingdesnoezelbus.nl
Prachtig ingerichte snoezelbus te huur.
06-48308963.

www.bijzonderhandig.nl
handige producten en medische hulpmiddelen die de dagelijkse activiteiten
eenvoudiger kunnen maken.
076-5083546.

www.kinderfonds.nl
Ronald Mc Donaldfonds. Aangepaste
vakantie huizen in Nederland.
088-2219000

www.sos-armband.nl
Signavure. Duurzame SOS-armband
voor kinderen en volwassenen.
0299-405821.

www.hetzandkasteel-pgb.nl
Weekend en dagopvang voor kinderen
en jongeren met verstandelijke
beperking en soms ook syndroom.
Hilversum. 06-11917691

www.maranca.nl
rolstoelaccessoires. 024-8484148.

www.kleingroenendaal.nl
Dagbesteding voor mensen met een
(verstandelijke) beperking of
autistische aandoening.
Hilversum/Baarn, 0624426369

www.speelotheek-gooi.nl
Uitleen van passend speel- en leermateriaal aan verschillende doelgroepen.
Huizen. 06-12113669.
www.toys42hands.nl
Webshop motoriek stimulerend
speelgoed.

