*De Nieuwsberg*
25/02/2016

Dit is de zeventiende 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

Bericht van de nieuwe directeur

• 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

In gesprek gaan en in gesprek blijven

Volgende vergadering is
14 maart 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.

Via een nieuwsbrief en de Vogelvlucht heb ik me al eerder aan u
voorgesteld. Ondertussen zijn er bijna twee maanden verstreken.
Dagelijks zie ik het enthousiasme en het positieve klimaat op onze
school. Doordat ik ondertussen vanuit Eindhoven verhuisd ben
naar “de polder” kan ik er nog meer van genieten door minder
reistijd en een mooie woonomgeving aan het vaarwater. Dat doe ik
samen met Jacqueline en onze hond Floris. Onze kinderen zijn
allemaal het huis uit maar komen graag naar het Bovenwater in
Lelystad-haven.
Als ouder heb ik me ook ingezet binnen ouder- en medezeggenschapsraad van de scholen van onze (pleeg)kinderen. Als directeur
weet ik ook hoe waardevol deze inbreng op allerlei gebieden is: van
ondersteuning in de bibliotheek, open dagen, het organiseren van
koffie-ochtenden en thema-bijeenkomsten tot het bespreken van de
impact van maatregelen rondom passend onderwijs en zorg voor
uw kind(eren), onze leerlingen. Zeker wanneer het leren en de
ontwikkeling niet vanzelf gaan. Dan hebben we elkaar nog harder
nodig door niet alleen in gesprek te gaan maar vooral in gesprek te
blijven.
Deze dialoog wil ik met iedereen blijvend voeren om niet alleen te
denken maar vooral te handelen in mogelijkheden voor uw kind!
met vriendelijke groet,
Ruud van Herp

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.

De Or draagt structureel bij aan de
Sinterklaas cadeautjes voor de
kinderen. Wij organiseren koffie
ochtenden voor de ouders en
thema-avonden of –dagen voor
ouders en kinderen.

Vind je het leuk om ons team
te komen versterken?
Voor meer informatie of aanmelden:

ouderraad@mytylschool-detrappenberg.nl
De resterende vier ouders van de OR

* Agenda
27 februari t/m 6 maart:
Voorjaarsvakantie
16 maart: Brusjesdag voor het SO
18 maart: koffieochtend
22 april: Koningsspelen

* Om te lezen
Prikkelarme agenda
Met deze prikkelarme agenda is plannen wel goed te doen. Alle dagen van
de week even groot naast elkaar en
hebben een indeling van 7.00 tot 22.00
uur. Ook kun je tijdblokken, eventueel
met kleur, gebruiken. En maak je een
foutje? Die haal je met de bijgeleverde
afplaketiketjes weg. Auteur: Colette De
Bruin . ISBN:9789491337505

problemen, Expertiseteam Rijndam’).
Zindelijkheid verhoogt de kwaliteit van
leven van kinderen en ouders, maar er
is weinig tijd en aandacht voor bij
behandelaars. Het team bekijkt waar de
problemen vandaan komen en adviseert
u over de mogelijkheden en aanpak.
www.parent2parent.nl.
Als je kind extra zorg nodig heeft door
een lichamelijke, verstandelijke en/of
gedragsmatige beperking of een chronische ziekte, dan vraagt dat veel van
je. Er zijn heel veel vragen waar je een
antwoord op wilt vinden. Andere
ouders zijn je al voorgegaan en hebben
hun weg in zorgland gevonden. Ze
begrijpen wat je meemaakt en helpen
je graag op weg. Aanmelden kan via
Stichting parent2parent Nederland.

Syndroom van Asperger
Een antwoord op 101 vragen
Kinderen met het
syndroom van
Asperger hebben
een heel eigen
manier van
denken. Dit
boekje reikt handvatten aan om
deze kinderen zo
goed mogelijk te
begrijpen en te
begeleiden. Auteurs: Peter Vermeulen
en Thomas Fondelli.
ISBN: 978 90 209 8044 8, € 9,95

www.masseuraandedeur.nl
Massage aan huis. Bel de vakkundige
masseurs en ze nemen de massagetafel
of –stoel mee.

De bodemschat
Wadden, dieren, strand & zee! Een
spannende dierenroman over het leven
in de Waddenzee voor kinderen vanaf
6 jaar. Op hun eerste vakantiedag
vinden Jannes en Fien een bodemschat
op het strand. Ze
twijfelen geen
moment, maar
nemen hun vondst
mee naar huis...
Auteur: Judith
van der Stelt,
ISBN
9789050115551

28 februari KPN Schaats
vriendendag
In Biddinghuizen op FlevOnice.
De KPN Schaatsvriendendag is een
unieke schaatsbeleving voor mensen
met een handicap én hun vrienden en
wordt georganiseerd door o.a. het
Fonds Gehandicaptensport. Het is een
feestelijke dag vol schaatsplezier.
Informatie en inschrijven:
www.fondsgehandicaptensport.nl/
kpn-schaatsvriendendag/programma

* Websites
www.rijndam.nl/revalidatie/kinderrevalidatie/hipper-polikliniek
Eerste poep- en plaspoli voor kinderen
met lichamelijke beperking.
Kinderen met een lichamelijke beperking kunnen veel vaker volledig zindelijk worden dan tot nu toe werd
gedacht. Dat is de ervaring van de HIPPER-polikliniek in Rotterdam. (‘Hulp
bij Ingewikkelde Poep- en Plas

www.nvvmt.nl
Website van de Nederlandse
Vereniging van Muziektherapie
www.praatapps.nl
Site met informatie over apps die
helpen de spraak-, taal- en communicatieve ontwikkeling van kinderen te
stimuleren.

*

Sport

Stichting Robinstijn
FC Robinstijn laat voetbalgerelateerde
kinderwensen in vervulling gaan, voor
kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar,
die het om welke reden dan ook verdienen om eens een dag in het zonnetje
gezet te worden. Een ontmoeting met
je grote idool, het bijwonen van een
onvergetelijke wedstrijd of een kijkje
achter de schermen bij je favoriete
club? Voetbal is iets magisch! Samen
met ouders, broertjes en zusjes even
alles kunnen vergeten.
www.fcrobinstijn.nl

* Vrije tijd
Belevingspark Hof van Eckberge
in de Achterhoek.
Dieren kijken, snoezelen, (aangepast)
bowlen, binnen of buiten spelen en
lekker eten en drinken. Er is heel veel
rolstoeltoegankelijk.
www.hofvaneckberge.nl, 0545-461100
De Paardenkamp en beleef
boerderij het Gagelgat
De geluksvogels onder de oude paarden brengen hun oude dag door bij
rusthuis De Paardenkamp in Soest. Op
een steenworp afstand vind je beleefboerderij het Gagelgat. Hier kun je
meedoen aan een interactieve verhalenspeurtocht of zien hoe bejaarde
paarden worden verzorgd. Open: ma
t/m zo 10.00-16.00. Goed rolstoeltoegankelijk. www.hetgagelgat.nl en www.
paardenkamp.nl
Rolstoeltoegankelijke
vakantiewoning
De woning is geschikt voor 3 tot 4 personen. Met terras op het zuidwesten
met een weids uitzicht over de grote
tuin met bloemen, fruitbomen, picknicktafel en vuurplaats. Locatie: Werkhoven, aan de voet van de Utrechtse
Heuvelrug. www.mannah.nu/vakantiewoning
Vierfiets huren
Op een unieke
manier genieten van de
omgeving met
de Vierfiets!
Een innovatieve (elektrische) fiets voor 4 personen (én 3
kinderen). Of voor alleen 4 personen.
Deze fietsen zijn te huur voor een dagje
Amersfoort en omgeving, of zelfs een
weekend of week. Info: +31 (0)6 526
855 70 ,www.vierfiets.nl

* Belangrijke data
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
24 maart 2016: EMB Congres
2016 in Zwolle. Jaarlijks terug
kerend evenement van het Platform
EMG. Professionals en ouders
ontmoeten elkaar en delen kennis.
Tijd 9.00-17.00, Nieuwe Buiten
sociëteit, Zwolle. Contact:
tel. 030 275 96 28, info@embcongres.nl

