*De Nieuwsberg*
20/12/2016

Dit is de 20e 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
• Nienke de Graaff
06-22849892
n.degraaff@xs4all.nl
• Belinda Hogendoorn
06-27400718
Roest_hogendoorn@hotmail.com
• Marijke Kreuning
035-5264571
kreuning.m@gmail.com
• Kirsten van Miltenburg
035-5424103
Kirsten_van_Miltenburg@yahoo.com
• Miranda Peters
Miranda.grot@aol.nl
06-20835726

Volgende vergadering is
23 januari 2017 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 2016/17 op:
NL84 INGB 0002 4052 72 t.n.v.
Ouderraad Mytylschool de
Trappenberg?! Met deze bijdrage
kunnen wij als OR activiteiten voor
leerlingen èn ouders organiseren.

OR vragen/activiteiten
Het eerste deel van het schooljaar zit er alweer bijna op.
Belinda Hogendoorn is de ouderraad komen versterken.
Hier zijn wij heel blij mee! Maar voor nog meer slagkracht
zijn nieuwe aanmeldingen nog steeds heel welkom.
Op woensdag 18 januari is er weer een kofﬁeochtend in de
T-Berg. Gezellig in het nieuwe jaar weer even bijkletsen met
andere ouders.
Nieuw: Sinds kort is er de besloten Facebook groep
Ouderraad Mytylschool de Trappenberg.
Omdat jullie vast allemaal op de hoogte gehouden willen
worden (de bedoeling is geen kletsgroep maar alleen
mededelingen van de ouderraad) kunnen jullie je aanmelden
als lid op de facebook pagina Ouderraad Mytylschool de
Trappenberg en dan kunnen wij jullie toevoegen zodat jullie
allemaal op de hoogte blijven. Het is een besloten groep en
alleen ouders / verzorgers en personeel van de Trappenberg
zullen toegelaten worden. Foto’s die daarop geplaatst worden
zijn dus NIET openbaar toegankelijk.
Vertel het andere ouders/verzorgers/personeelsleden.
Gezocht voor de schoolbibliotheek: Een vrijwilliger voor de
maandagochtend van 9.00 tot 12.00. Informatie kunt u
inwinnen bij Selma de Ruiter: 06 23423935.
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De Or draagt structureel
bij aan de Sinterklaas
cadeautjes voor de kinderen.
Wij organiseren koffieochtenden voor de ouders
en thema-avonden
of -dagen voor ouders
en kinderen.

k

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een goed 2017 !
Nienke de Graaff, voorzitster OR

* Agenda

* Om te lezen of te luisteren

24 december-8 januari:
Kerstvakantie

De Emowijzer,
samen praten
over wat je voelt
De Emowijzer is er
om mooie, diepgaande gesprekken
te hebben met
kinderen. In het
boek vind je vele tips om het gesprek
op gang te brengen.
ISBN9789088506789, €14,90

18 januari 10.00-12.00:
Koffieochtend
10 maart 2017:
Open dag voor alle afdelingen van
de Mytylschool

Mijn gehandicapte broer en ik
Tekenaar Camiel
Derkx heeft een
stripboek
gemaakt van de
(telefoon)
gesprekken en
belevenissen met
zijn meervoudig
gehandicapte
broer Jordy.
Jordy is deels
verlamd en heeft een ontwikkelings
niveau van een kleuter. Per pagina
vertelt hij zo steeds een piepklein verhaaltje over hun bijzondere broers
relatie. Het stripboek is te bestellen via
zijn website. www.camielderkx.com
Missie Red de Dieren
WNF-Ranger
Lian Kandelaar
(11) schreef
5 spannende
en leerzame
verhalen over
bedreigde dieren.
De opbrengsten
schenkt ze aan
WNF. Verkrijgbaar online en in de boekhandel. €14,95

* Websites
www.emma-at-work.nl
Emma at Work bemiddelt jongeren
tussen 15 en 30 jaar met een chronische
ziekte of lichamelijke beperking naar
betaald werk in de vorm van een bijbaan,
vakantiebaan, flexibele of vaste baan.
Doel is werkervaring opdoen zodat de
kansen op een (financieel) zelfstandig
leven op latere leeftijd worden vergroot.

Door bijvoorbeeld voorrang te krijgen.
Als je gaat vliegen kun je het bezit van
een Autipas ook speciaal melden bij
bijvoorbeeld KLM en dan houden zij er
rekening mee.

*

Sport

KPN Schaatsvriendendag
Zondag 26 februari is er weer een
Schaatsvriendendag op het ijs van Flevonice in Biddinghuizen. Informatie:
www.fondsgehandicaptensport.nl/
kpn-schaatsvriendendag
Rolstoelhockey
Gebonden aan en elektrische of handbewogen rolstoel? Rolstoelhockey bij
Keistadrollers in Amersfoort is een
mogelijkheid. Wekelijks trainen en
competitiedagen. Voor alle leeftijden.
Contactpersoon: Ank van de
Beek-Dekker. 0342462180 en
hockey@gsva.info

* Vrije tijd
De Belevenis
De Nieuwe Belevenis is een belevingswereld voor mensen met een meervoudige handicap, diep dementerenden en
ernstig zieke kinderen. Niet hun beperkingen, maar hun mogelijkheden staan
centraal bij deze unieke Belevenis. De
attracties, de decors, muziek, geluiden,
licht- en video-effecten, het spelmateriaal en de activiteiten zijn gericht op
zintuiglijke stimulering. Er is een
goede balans tussen actie en rust.
Locatie: Arnhem. www.debelevenis.nl,
reserveringen@debelevenis.nl

Peter Pan jeugd musical
4 januari in ’t Spant in Bussum door
het Nationaal Jeugd Musical Theater.
Op 8 januari is hier ook het winter
circus “Koud Kunstje” te zien. Door live
audiodescriptie kunnen ook mensen
met een visuele beperking deze voorstelling beleven. Hiervoor is apparatuur (beperkt) beschikbaar. Neem
hiervoor contact op met de kassa via
kassa@spant.org of telefonisch via
035-6913949. www.spant.org
T.Rex in Town
Stap 66 miljoen jaar terug in de tijd...
en ga op dino-avontuur! Tyrannosaurus
rex is een van de grootste roofdieren
die op de aarde heeft rondgelopen, met
tanden zo groot als bananen en de
krachtigste beet ooit. Rolstoeltoegankelijk. www.naturalis.nl

Winter Efteling
Een sprookjesachtige winterwereld
met lichtjes, ijspret en vreugdevuren.
Openingstijden: 14 nov 2016 t/m 31 jan
2017, elke dag geopend vanaf 11.00
uur. www.efteling.com

* Belangrijke data
18 december 2016 t/m vrijdag 6
januari 2017:
kerststallenroute De Weg van het
Licht. Baarn. www.wegvanhetlicht.nl

www.zzf.nl
Door het zeldzame ziekte fonds worden
hele leuke dingen georganiseerd. Je
kan je kind opgeven als hij of zij een
zeldzame ziekte heeft. Dan wordt je
uitgenodigd voor superleuke dingen.

24 december 2016 t/m 8 januari
2017 (m.u.v. 31-12-16 en 1-01-17):
WILDLANDS Adventure Zoo
Emmen. Ga overdag op expeditie in
WILDLANDS en stap ’s avonds in de
mystieke wereld van WildNights. Na
zonsondergang start je avondexpeditie
door de prachtig verlichte werelden vol
onverwachte ontmoetingen. Leden
WNF ontvangen €10.00 korting
www.wildlands.nl/wnfwildnights

www.scouters.nl
Via deze site zijn o.a. elektrisch verwarmde inlegzolen voor de schoenen te
koop. Fijn als je lang stilzit in de
rolstoel. Er zijn ook verwarmde
handschoenen te koop.
www.autisme.nl/activiteiten/
autipas.aspx
Als je autisme hebt, dan kun je vastlopen in situaties waarbij de spanning
oploopt. De Autipas zorgt voor begrip.
De Autipas kan ook een hulpmiddel
zijn om een bezoek aan een evenement
of pretpark gemakkelijker te maken.

LEGO City van Nederland opnieuw te
zien bij Veiligheidsmuseum PIT! Goed
rolstoeltoegankelijk met een leuk
parcours. www.pitveiligheid.nl

Veiligheidsmuseum PIT
Over de geschiedenis van de politie,
brandweer en ambulance en wat hulpdiensten doen om de samenleving zo
veilig mogelijk te maken. Deze kerst
vakantie is de grootste Brandweer

19 februari 2017:
Voorstelling “Daar komen de
dieren” Residentie Orkest samen met
zangeres Ageeth de Haan. 11.00 Zuider
strandtheater, Den Haag. Geschikt vanaf
2 jaar. www.zuiderstrandtheater.nl

