*De Nieuwsberg*
12/07/2016

Dit is de 19e 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
• Marijke Kreuning
kreuning.m@gmail.com
• Kirsten van Miltenburg
06-40072770
Kirsten_van_Miltenburg@yahoo.com
• Miranda Peters
Miranda.grot@aol.nl
06-20835726

Volgende vergadering is
5 september 2016 om 20:00 uur
en vindt plaats in de bibliotheek
van de Mytylschool.

OR vragen/activiteiten
Dit schooljaar zijn de kinderen
uit het SO, VSO en DGO op schoolkamp geweest. Iedereen heeft er
van genoten. Zonder de inzet van
de leerkrachten, assistenten,
verpleegkundige en vrijwilligers
was dit allemaal echter niet
mogelijk geweest. Als bedankje
heeft de OR iedereen die mee was
een presentje gegeven.

Afscheid OR leden

Aan het einde van dit schooljaar
nemen vier ouders afscheid van de OR:
Selma de Ruiter na twee jaar, Christy
van der Heide, Nancy Polderman en
Denkt u aan het overmaken van de
Antoinette van As na zeven jaar.
ouderbijdrage van 40,- euro
Wij, de ouders die afscheid nemen,
voor het schooljaar 2016/17 op:
hebben al die jaren genoten van het
NL84 INGB 0002 4052 72 t.n.v.
organiseren van mooie en leuke activiOuderraad Mytylschool de
Trappenberg?! Met deze bijdrage
teiten voor ouders en kinderen. Ook
kunnen wij als OR activiteiten voor
waren wij blij met de goede en intenleerlingen èn ouders organiseren.
sieve contacten met de schoolleiding
en met het feit dat wij een spreekbuis
De Or draagt structureel bij aan de
konden zijn voor de andere ouders en
Sinterklaas cadeautjes voor de
een aandeel konden hebben in de
kinderen. Wij organiseren koffie
positieve ontwikkelingen binnen de
ochtenden voor de ouders en thema
school. Wij wensen de vier overblijvende OR leden veel plezier
avonden of –dagen voor ouders en
en succes bij de voortzetting van de activiteiten en vertrouwen
kinderen.
erop dat de groep weer wordt uitgebreid met nieuwe enthousiaste
ouders. Ook Corrie Sinoo, de teamleidster van het SO, neemt
afscheid. Corrie heeft de vergaderingen van de OR vele jaren bijVanwege het vertrek van 4 leden zijn wij op zoek
gewoond. Er bestond met haar een
naar nieuwe enthousiaste ouders!!
gezellige en intensieve samenwerking. Met een persoonlijk cadeau
Wij vergaderen 6 keer per jaar op school.
hebben wij Corrie bedankt voor de
We organiseren o.a.:
fijne samenwerking.
4 koffie-ochtenden, versiermomenten rond sint en kerst,

De Ouderraad zoekt nog steeds
nieuwe leden!

schoolfoto en om het jaar een thema-middag.
Ook verzorgen we de koffie bijde ouderavonden en de VSO-feesten.
Vind je het leuk om ons team te komen versterken?
Voor meer informatie of aanmelden:
ouderraad@mytylschool-detrappenberg.nl

* Om te lezen of te luisteren
De fantastische scheve toren van
Pisa
Stan voetbalt
niet mee met de
rest van de klas,
omdat hij in een
rolstoel zit. Hij
schaamt zich.
Maar op vakantie in Italië verandert dat. Door
de scheve toren
van Pisa begrijpt
Stan voor het eerst dat het ook heel
bijzonder kan zijn om anders te zijn.
Vanaf dat moment is hij trots op zichzelf! Auteur: Marc de Hond.
De Gorgels
Midden in de
nacht wordt
Melle wakker. Er
zit een vreemd
wezentje op de
rand van zijn
bed. Het lijkt wel
een bolletje wol,
met armpjes en
beentjes en twee
harige, puntige oren. Maar als Melle het
licht aandoet, is het wezentje verdwenen. Als hij er op school over vertelt,
lacht iedereen hem Maar Melle weet
zeker wat hij gezien heeft... Om voor te
lezen maar ook als luisterboek verkrijgbaar. Auteur: Jochem Myer. Dit boek
won de prijs van de Kinderjury 2016.

* Websites
www.zonderbeperking.nl
Nieuwe website met toegankelijke
verblijfsaccommodaties

worden in het Braziliaanse Rio de
Janeiro de Paralympische Spelen
gehouden. De volgende sporten zijn
onder andere vertegenwoordigd in Rio.
Atletiek, boccia, paardensport, roeien,
rolstoelbasketbal, rolstoeltennis,
wielrennen, tafeltennis, zwemmen
en zeilen.

Open Dag Cruyff Foundation
De Cruyff Foundation Open Dag 2016
vindt op woensdag 21 september
plaats. Je kunt meer dan 30 verschillende sporten beoefenen. De dag draait
om sport, plezier en informatie. Op
deze dag kunnen jongeren met én
zonder handicap deelnemen aan
(rolstoel) basketbal, schermen, judo,
kickboksen, tennis en nog veel meer
andere sporten.
www.cruyffoundation.org

* Vrije tijd
Groepsvaartochten en rondvaarten op het Naardermeer
Het Naardermeer is het oudste natuurmonument in Nederland. In de moerasbossen en rietlanden met ondiepe
plassen leven onder andere ring
slangen, noordse woelmuizen en reeën.
Vanuit de boot heb je de kans om
purperreigers, visdiefjes en ijsvogels te
spotten. Je kunt privévaartochten in
een fluisterboot boeken.
www.natuurmonumenten.nl of bel
035  655 99 55 (tijdens kantooruren).

www.accessibletravelnl.com/
images/beachwheelchairs.pdf
Hier vind je alle kustlocaties waar je
een strandrolstoel kunt lenen. Een
strandrolstoel is een terreinstoel waarmee je gemakkelijk over het strand
kunt rijden met of zonder behulp van
een begeleider. Op deze manier kan
iedereen van het strand genieten
www.aquafitshop.nl
Site vol met zwemhulpmiddelen.
Bijvoorbeeld een zwemkraag.

* Sport
Paralympische Spelen Rio 2016
Van 7 tot en met 18 september 2016

* Agenda
15 juli t/m 28 augustus:
zomervakantie
26 en 27 september:
schoolfotograaf
7 oktober: Koffieochtend Plus

ijzerdraad of steentjes, maak je je eigen
kunstwerk om mee naar huis te nemen.
Inloopworkshop. Reserveren kan ook
via www.rijksmuseum.nl

Spoffin 2016
Internationale festival voor straat- en
locatietheater in Amersfoort van
25 t/m 28 augustus 2016. De meeste
voorstellingen zijn gratis.
Gezelschappen uit heel Europa. Dit jaar
ligt de nadruk op dans. www.spoffin.nl
Poppen in het park
Zaterdag 3 september en zondag
4 september is het Poppentheater
festival in Park Randenbroek in
Amersfoort. Poppen in het Park is er
voor alle kinderen in de leeftijd van
2 tot 10 jaar.
www.poppeninhetpark.nl
Duoparaplu
Met de duo
paraplu kunnen rolstoeler
en begeleider samen droog
blijven. €14,95 exclusief
verzendkosten. Bestellen via
info@veine.nl

* Belangrijke data
Familiezomerworkshop in het
Rijksmuseum
Workshop voor families in de tuinen
van het Rijksmuseum om zelf een
meesterwerk te maken. Wandel eerst
door de tuinen en bekijk de tentoon
gestelde objecten van de Italiaanse
kunstenaar Penone goed. Daarna kun
je zelf aan de slag: met een eigen tak en
andere materialen, zoals goudkleurig

3 oktober 2016 t/m 8 oktober
Week van de toegankelijkheid
2016. Ook in 2016 wil men tijdens de
Week van de Toegankelijkheid laten
zien hoe belangrijk het is dat mensen
met een beperking net als iedereen
mee kunnen doen.. Het thema van de
Week is dit jaar ‘Aan tafel’.
22 juli t/m 7 augustus
Reizend theaterfestival de Parade
in Utrecht. www.deparade.nl

