*De Nieuwsberg*
27/04/2016

Dit is de 18e 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
deruiterselma@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
27 juni 2016 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 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
Sinterklaas cadeautjes voor de
kinderen. Wij organiseren koffieochtenden voor de ouders en themaavonden of –dagen voor ouders en
kinderen.

OR vragen/activiteiten
Mededeling!!
Recent is gebleken dat wegens een IT probleem onze Or email lange
tijd niet goed door ons kon worden gelezen. Hierdoor is de naar ons
gestuurde mail niet gelezen! Vanaf nu is alles opgelost en zijn wij
ECHT bereikbaar via ouderraad@mytylschool-detrappenberg.nl

Schoolwinkel
De schoolwinkel is een belangrijk onderdeel van het onderwijs op
de Trappenberg. Voor de kinderen van het SO een mogelijkheid om
met een boodschappenlijstje naar de winkel te gaan. Daar de
spullen uit te zoeken, te betalen en in de tas weer mee te nemen
naar huis. En zo ook een beetje bij te dragen aan het huishouden.
Voor de VSO kinderen is het naast het zelf kunnen kopen in de
winkel ook een leerplek. Zij helpen met het draaiend houden van de
winkel met alle verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken.
Belangrijk in de weg naar zoveel mogelijk zelfstandigheid.
Een breed assortiment draagt bij aan de ontwikkeling van onze
kinderen. Naast voeding worden ook kleine cadeauartikelen aangeboden. De wens is er om zoveel mogelijk duurzame en biologische
artikelen in de winkel te hebben. Na de vakantie
wordt bijvoorbeeld Quinoa in het winkelaanbod
opgenomen. Heeft u goede ideeën voor het
assortiment? Die zijn heel welkom. U kunt
deze per email sturen naar Ineke Groot,
I.groot@mytylschool-detrappenberg.nl

De Ouderraad zoekt nieuwe leden!!
Vanwege het vertrek van 4 leden zijn wij op zoek naar
nieuwe enthousiaste ouders!!
Wij vergaderen 6 keer per jaar op school.
We organiseren o.a.: 4 koffie-ochtenden, versiermomenten rond
sint en kerst, schoolfoto en om het jaar een thema-middag. Ook
verzorgen we de koffie bij de ouderavonden en de VSO-feesten.
Vind je het leuk om ons team te komen versterken?
Voor meer informatie of aanmelden:
ouderraad@mytylschool-detrappenberg.nl

* Agenda

* Om te lezen of te luisteren

30 april t/m 8 mei: meivakantie
9 mei: studiedag
25 mei: koffieochtend , 10.00-12.00
7 juli: rapportavond
14 juli: VSO eindfeest
15 juli- 28 augustus: zomervakantie

Project PhiLaLa, muziek haalt
mensen uit hun isolement
Uit onderzoek blijkt volgens zorgorganisatie Philadelphia dat het beluisteren
en maken van muziek goed is voor de
ontwikkeling van iedereen, maar

vooral van mensen met een verstandelijke beperking. Muziek kan mensen
gelukkiger maken of helpen bij het
uiten van emoties. De grote zorginstelling Philadelphia heeft het project
PhiLaLa opgericht waaraan pianist
Michiel Borstlap is verbonden en regelmatig concerten voor de cliënten geeft.
Zie http://nos.nl/l2101309
Nu maar hopen dat andere zorg
en onderwijsinstellingen ook
(weer) beseffen hoe belangrijk
muziek is.
Pubers laten van zich horen
Boek over jongeren met ernstige meervoudige beperkingen.
Dit derde boek in de serie ‘Amerpoort
Werkt’ is geschreven door gedragsdeskundigen Harriët Schoenmakers en
Nadi de Vos-Dijkslag. Zij werken veel
met jongeren met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) en onderzochten hoe het zit met puberteit bij
deze doelgroep. Tot nu toe is over het
onderwerp weinig bekend. Het boek is
online te downloaden via www.amerpoort.nl of kosteloos te bestellen via
zorgbemiddeling@amerpoort.nl
Caravanity Camping kookboek
Met het Caravanity Camping Kookboek
kook je onder de sterren van de hemel!
De beste recepten om op een of twee
pitjes bij de tent of caravan te bereiden.
Met tips voor de handigste keukenattributen en volop inspiratie om van
iedere campingmaaltijd een feestje te
maken! Auteur: Femke Cremers,
ISBN109021557010, prijs: 18.99

www.protoplast.nl
Protoplast is eenvoudig (her)vormbaar
plastic. De modelleerkunsstof is als het
warm is kneedbaar als kauwgom.
Zodra het koud is het zo sterk en taai
als nylon. Goed te gebruiken om zelf
hulpmiddelen mee te maken, of bijvoorbeeld gewoon bestek een dikker
handvat te geven.

Almere Jungle
Hier worden veel verschillende dieren
opgevangen. De dieren komen binnen
met verschillende problemen en krijgen
goede verzorging en een mooie nieuwe
leef plek binnen de jungle. Er is een tropische tuin, een woestijn en een Zuid
Amerikaanse jungle. Ook kinderfeestjes zijn mogelijk. www.almerejungle.nl

* Sport

Buitenplaats Naarden
Kleinschalige dagbesteding op maat
voor jongeren en volwassenen die
(nog) niet kunnen deelnemen aan
onderwijs of werk. Ook gespecialiseerde opvang na school en in het
weekend. Mogelijkheden o.a.: in de
moestuin harken, zaaien, oogsten;
dieren borstelen, verzorgen, vertroetelen; in de keuken soep maken uit eigen
moestuin en samen eten; wandelen,
muziek luisteren, kijken en andere
creatieve activiteiten. Huizerstraatweg
113A, Naarden, 06-50440262
www.buitenplaatsnaarden.nl

Stick Together
2 juli is de spelmiddag van Stick together. Het jaarlijks terugkerende evenement voor kinderen met een
verstandelijke of meervoudige beperking. De gedachte achter dit sportieve
evenement is om kinderen met en
zonder beperking SAMEN te laten
spelen en SAMEN plezier te laten
maken. Info en aanmelden kan via de
website: www.sticktogether.eu.
Sailability
Zaterdag 30 april a.s. gaat bij Sailability in Huizen om 10:15 uur het
nieuwe zeilseizoen van start. Dit
gebeurt op een feestelijke manier met
de doop van het vijfde zeilbootje
waarna alle bootjes te water gaan en
iedereen met een beperking die nog
niet eerder bij ons heeft gevaren, gratis
een korte proefvaart kan komen
maken. Inschrijven noodzakelijk.
Sailability is een stichting die zich
belangeloos inzet om het voor mensen
met een beperking, ongeacht leeftijd of
wat voor beperking, mogelijk te maken
onder begeleiding te (leren) zeilen.
Inlichtingen: Herman Kans
035-52 67015 of Carla van Ruiten
06410 37282 , www.sailability.nl

Trapvoetpomp
Ideaal als je op
vakantie gaat met
een rolstoel. De
SKS Picco trapvoetpomp.
Voorzien van een
manometer en pompt tot maximaal
5 bar. www.bol.com

* Belangrijke data
* Websites
www.passendlezen.nl
Grote hoeveelheid gesproken kinderboeken en voor volwassenen. Deze app
kun je downloaden op je smartphone
of tablet. Ook mogelijk te downloaden
in de app, zodat je ook zonder internet
de boeken kunt beluisteren.
www.engelpunt.com
Feestelijke bordjes,
kommetjes, bekers en
dienbladen gemaakt van
bamboe, oersterk en
biologisch afbreekbaar.

* Vrije tijd
Stichting lach voor een dag
Lachen is van levensbelang. Veel kinderen in Nederland verkeren helaas niet
altijd in de situatie om regelmatig te
lachen, wegens een ernstige ziekte.
Daarom organiseert stichting ‘Lach
voor een dag’ een complete dag uit naar
het theater, waarop het kind even alle
zorgen kan vergeten en kan lachen. Niet
alleen die ene dag, maar elke keer wanneer hij of zij terugdenkt aan dat mooie
moment. www.lachvooreendag.nl

25 t/m 28 mei: Supportbeurs in
de Jaarbeurs in Utrecht. De beurs
voor mensen met een fysieke beperking. Heel gevarieerd aanbod van hulpmiddelen. www.supportexpo.nl
29 juni t/m 3 juli: Janine Jansen
& Friends, Internationaal
Kamermuziekfestival Utrecht.
Tijdens dit festival zijn er veel kinderconcerten. 30 juni en 1 juli Kinderconcert 4+ Meneer Tobias en het Zwarte
Monster 16:00 uur TivoliVredenburg Cloud Nine, 2 juli 17.00 Familieconcert
Het Carnaval der dieren. Op 2 en 3 juli
zijn er ook Dreumesconcerten. Zie
www.kamermuziekfestival.nl

