*De Nieuwsberg*
14/10/2015

Dit is de zesiende 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
• 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
• Marijke Kreuning
kreuning.m@gmail.com
• Miranda Peters
Miranda.grot@aol.nl
06-20835726
• Nancy Polderman
nancy@poldermail.nl
06-20093837

Volgende vergadering is
29 oktober 2015 om 20:00 uur
en vindt plaats in de bibliotheek van
de Mytylschool.

OR vragen/activiteiten
Vrijdag 11 september had de OR e eerste koffieochtend van dit school
jaar georganiseerd. Het was een gezellige bijeenkomst met weer een
andere groep ouders. Veel verschillende onderwerpen gingen over
tafel en iedereen werd perfect bediend door de medewerkers van het
Theehuis. Heerlijke thee en koffie en schalen vol lekkers!
Op woensdag 11 november 2015 en vrijdag 18 maart en woensdag
25 mei 2016 organiseren wij weer een koffieochtend.

Wij zoeken
nieuwe leden!!
Vanwege het vertrek van 3 ouderraadleden
zijn wij op zoek naar nieuwe enthousiaste ouders!!
De ouderraad vergadert 6 keer per jaar op school.
We organiseren o.a.: 3 koffie-ochtenden, versieravond/
ochtend sinterklaas en kerst, schoolfoto en een keer per
2 jaar een thema-middag. Daarnaast verzorgen we de
koffie bij de ouderavonden en de VSO-feesten.
Vind je het leuk om ons team te komen versterken?

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.
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.

Voor meer informatie of aanmelden:

ouderraad@mytylschool-detrappenberg.nl

* Agenda
17 oktober t/m 25 oktober:
Herfst vakantie
28 oktober:
Informatieavond over de participatiewet voor alle ouder (s)/verzorger (s)
van de leerlingen van de afdelingen
VSO ZML-MG en VMBO basis
16 november:
Versieravond Sinterklaas
woensdag 11 november:
koffieochtend
9 december:
Versierochtend Kerst

*

Om te lezen of te
luisteren
Boccia Trainingsboek
In samenwerking met de coaches van
de nationale selectie Boccia heeft
Gehandicaptensport Nederland een
boekje ontwikkeld voor trainers,
coaches, docenten en spelers. In het
boekje wordt aandacht besteed aan
verschillende oefenvormen, materialen, eenvoudige
strategieën en

andere relevante zaken. Het boekje is
gratis verkrijgbaar voor iedereen die
boccia lessen/trainingen verzorgt of
dat wil gaan doen. Aanvragen via
boccia@gehandicaptensport.nl
De liedjesatlas
Boek en cd met
24 wereldliedjes.
Kinderliedjes uit
alle hoeken van
de wereld. De
liedjes geven aan
waar kinderen in
verschillende
delen van de
wereld zich mee bezig houden. Samengesteld door Koos Meinderts & Annette
Fienieg. Muziek gearrangeerd door
Thijs Borsten. Uitgeverij Rubinstein,
ISBN 9789047620303
Veine Magazine
Nieuwe magazine Veine. Veine richt
zich op ouders van lichamelijk
beperkte kinderen. Het doel is de zoektocht van ouders vereenvoudigen. De
zoektocht naar medische informatie,
therapiemogelijkheden, ondersteunende
middelen en allerhande andere praktische zaken waar ouders tegenaan
lopen. Veine Magazine verschijnt ieder
kwartaal en kost per jaar 25 euro.
www.veine.nl
Oma Boef
Ben is elf en hij
vindt het niet
leuk dat zijn
ouders hem elke
vrijdag naar zijn
oma brengen.
De oude dame
heeft wit haar en
een kunstgebit.
Ze stopt haar
gebruikte zakdoek in haar mouw, ze ruikt heel erg
naar koolsoep en laat voortdurend
windjes, ze wil altijd scrabble spelen en
stuurt hem veel te vroeg naar bed...
Maar op een dag ontdekt Ben dat ze,
net als heel veel volwassenen, een
geheim heeft. Zijn oma is een internationaal gezochte juwelendief! Auteur:
David Walliams, Uitgeverij Clavis

* Websites
www.hooggevoeligheidheelge
woon.nl
Site met informatie over workshops,
cursussen en boeken voor kinderen en
volwassenen met hoog gevoeligheid.

www.kids.edingershops.de
Zwembandjes
geschikt tot 60 kg.
Makkelijk aan en
uit klikken, Zoek op
‘Super PlusManschette’.
www.eazyhold.com
Op deze site
wordt een flexibel
siliconenbandje
aangeboden dat
je om bijvoorbeeld de tandenborstel kan doen
om die beter vast
te kunnen
houden.
www.kliekipedia.nl
We gooien per persoon vijftig kilo
voedsel weg per jaar! Deze site geeft
tips om dit aantal kilo’s te verminderen.

* Sport
Sport en Funtoer in het Ronald
McDonald Centre.
Vrijdag 23 oktober organiseert Sportservice Amsterdam samen met het
Ronald McDonald Centre/ Only
Friends een Sport en Funtoer. Deze
dag is bedoeld voor schoolgaande kinderen met een beperking. Tijd: 11.0015.00. Broers, zussen, vriend (innetjes)
en ouders zijn ook welkom. Veel activiteiten zijn toegankelijk als je rolstoel
gebonden bent. Toegang en parkeren
gratis. Locatie: R. Mc Donaldcenter.
Beemsterstraat 652, Amsterdam. Aanmelden voor 20 oktober. www.kinderfonds.nl/centre
Nederlandse Jeugdkampioen
schappen Boccia
30 oktober van 10.00-14.00 vind het
NJK Boccia 2015 plaats. Voor jongeren
met Cerebrale Parese of andere motorische beperkingen in de leeftijd 12 t/m
20 jaar. Locatie: MBO College Hilversum, Arena 301, 1213NE Hilversum.
www.boccia.nl

Wheels2Sport
Sport en bewegen houdt je fit en het
geeft plezier. Welke sport past het
beste bij jou? Waar vind je de benodigde sporthulpmiddelen? Wheels2Sport heeft een uitleenpool, waar je
als sporter met een beperking een
sportrolstoel, handbike of e-rolstoel
kunt lenen voor maximaal 6 maanden.
Vanuit deze uitleenpool wordt een zo’n
goed mogelijke sportrolstoel voor jou
gereserveerd en kan jij de sport en het
materiaal uitproberen. Daarna kan jij
een goed sporthulpmiddel aanvragen
bij de WMO. Informatie: Wheels2Sport Amsterdam, 020 - 58 40 51,
e-mail: wheels2sport@welzorg.nl.
Paardrijlessen voor kinderen en
volwassenen met een beperking.
In samenwerking met Pegatrust en de
Happy Riders biedt Stal Groenendaal
in Bunschoten ook paardrijlessen,
individueel of in groepsverband, aan
voor kinderen en volwassenen met een
zorgvraag. Informatie: www.stal-groenendaal.nl, info@stal-groenendaal.nl,
033-4564429

* Vrije tijd
Film De Kleine Prins
Het leven van een klein meisje van
negen jaar staat helemaal in het teken
van school en volwassen worden. Zo
heeft haar moeder het voor haar uitgestippeld in een ‘levensplan’.
De hele zomer zit ze te blokken achter
haar bureau. Maar dan zoekt een oude
buurman, een piloot, contact met haar.
De piloot vertelt het meisje over een
magische ontmoeting, lang geleden,
met een kleine, wijze prins die een
wereld van kansen, avonturen en liefde
voor hem opende. Door de vriendschap
met de oude piloot gaat ook voor het
meisje een nieuwe wereld open en ontdekt ze dat je alleen met je hart kunt
zien wat echt belangrijk is.

Pipowagencamping
Pipowagen camping, een heerlijke
camping in Brabant. Tussen de Peel en
de Kempen. Een familiecamping waar
service en gastvrijheid centraal staan.
Brabant. De camping is rolstoeltoegankelijk en heeft 1 aangepaste pipowagen.
Er is een prachtig stukje bos heeft waar
kinderen volop in kunnen spelen en
zelf hutten kunnen bouwen.
www.pipowagencamping.nl,
Tel: 06-17801500.

Cinekid Festival
17- 23 oktober op de Westergastfabriek
in Amsterdam. Van 17 oktober t/m 1
november in 34 filmtheaters door het
hele land. Voor de jeugd van 4-14 jaar.
Dit unieke evenement omvat alle
aspecten van de media-industrie voor
jong publiek en biedt naast kwalitatieve media ook workshops en masterclasses voor kinderen. Er worden meer
dan 100 bijzondere films en TV-programma’s en creëren met de meest
innovatieve tools, games, installaties
en apps, de grootste digitale speeltuin
van de wereld: het MediaLab.

* Belangrijke data
18 oktober
Nijntje viert feest. Ze neemt een
liveband mee en natuurlijk de hele
konijnenfamilie: vader Pluis, moeder
Pluis, opa en oma Pluis en haar beste
vriendin Nina. 14.00 in Theater de
Flint in Amersfoort. www.deflint.nl
29 oktober t/m 1 november
Wildlife Film Festival in
Rotterdam. Cinerama Filmtheater.
www.wffr.nl

Introdans ensemble
Voorstelling Sapperdeflap (6+) van
Introdans.Vol clowneske humor en
gekkigheid. Met vijf dansstukken met
o.a. een theatraal circus vol acrobatische toeren. Data: o.a. 23 oktober, Theater de Flint in Amersfoort, 25 oktober,
Stadsschouwburg in Amsterdam.
www.introdans.nl

3 oktober 2015 t/m 3 januari 2016
Animal inside out, Natuurmu
seum Fryslân. Een productie van
Gunther von Hagens BODY WORLDS.
Van 3 oktober 2015 t/m 3 januari 2016
Een tentoonstelling waarin dieren de
hoofdrol spelen. Deze expositie is dit
najaar voor het eerst in Nederland te
zien. www.natuurmuseumfryslan.nl
Stichting Roos
Vakanties voor kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking
(6-20 jaar). De vakanties vinden plaats
in recreatiecentrum ‘Van Harte’ in
Echten (Drenthe) en in ‘het Lorkenbos’
in Otterlo (Gelderland). Deze locaties
zijn speciaal ingericht voor mensen
met een beperking.
www.stichting-roos.nl

