*De Nieuwsberg*
20/04/2017

Dit is de 21e 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.trappenberg@dekleineprins.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
15 mei 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.
De OR heeft intensief contact met
de schoolleiding en is een spreekbuis
voor de ouders. Wij organiseren
thema-avonden of –dagen voor
ouders en kinderen. De OR zorgt
voor een vrolijk welkom voor de
ouders tijdens de rapportavonden
en de DGO en VSO feesten.
Tevens streven wij ernaar 3 tot 5
Nieuwsbergen per jaar te maken.

OR vragen/activiteiten
Wij willen graag nogmaals onder de aandacht brengen dat de
ouderrraad een facebook groep heeft. Facebook groep
“Ouderraad Mytylschool de Trappenberg”. Hier wordt u op
de hoogte gehouden van alle activiteiten van school. Het is
een besloten groep en alleen ouders/verzorgers en personeel
van de Trappenberg zullen worden toegelaten.
Foto’s die daarop geplaatst worden zijn dus NIET
openbaar toegankelijk. Meld je aan.
Gezocht voor de schoolbibliotheek:
Vrijwilligers voor de maandag en woensdagochtend van
9 - 12 uur. Informatie kunt u inwinnen bij Selma de Ruiter:
06 23423935 of via deruiterselma@gmail.com
Van 10 mei t/m 12 mei heeft het SO een
activiteitenweek. Het thema is “Ga je mee
op reis”. Op 12 mei is er pannenkoekenlunch
voor de kinderen. Deze lunch wordt aangeboden door de ouderraad. Wie komt ons helpen
pannenkoeken bakken?
In de middag is er een vossenjacht. Voor de vossenjacht
worden nog ouders gezocht die het leuk vinden om de
kinderen hierbij te begeleiden. Opgeven voor vossenjacht
bij: f.palstra@dekleineprins.nl
Van 29 mei t/m 2 juni heeft het VSO een
activiteitenweek. Het thema is
“We bouwen aan een nieuwe school”.
Op woensdag is er een lunch voor de
leerlingen.

* Agenda

* Om te lezen of te luisteren

22 april -7 mei: Meivakantie

Zie zo zaai je!
Geïnteresseerd in het kweken van eigen
groentes samen met je kinderen? Je
vindt in dit prachtig geïllustreerde boek
de hele wonderbaarlijke cyclus uitgelegd, startend bij
het ontkiemende
zaadje.
Auteur: Annelie
Johansson.
Prijs: 14,95,- euro.
www.christofoor.nl

10 mei-12 mei: SO activiteiten week
29 mei-2 juni: VSO activiteitenweek
6 juni: Studiedag hele school
6 juli: rapportavond DGO
13 juli: Rapportavond, Eindfeest DGO
20 juli: Eindfeest VSO

Hoe wordt je een gamemeneer
In dit boek
wordt verteld
over games die
de schrijver
leuk vindt,
YouTubers die
grappig of
inspirerend zijn
en tips en tricks
om zelf succesvol te worden op YouTube.
Auteur: Bien Borren.
Boer Boris: De dikke Boer Boris
Een feestelijke
verzamelbundel
van 3 prentenboeken voor
kleuters met
(animatie) dvd.
De serie Boer
Boris bestaat
uit meerdere verhalen.
Auteur: Ted van Lieshout

* Websites

* Sport
De LeBron Soldier 10 FlyEase.
De nieuwe sneaker van Nike die veel
makkelijker aan te krijgen is voor
mensen met een beperking.

Vanaf de hiel tot het middelste gedeelte
van de sneaker te openen. Om de
Nike’s stevig aan je voet te houden,
wordt er gebruik gemaakt van een
plattere ritssluiting en klittenband.
Uniek Sporten
De website is een initiatief van Fonds
Gehandicaptensport en geeft naast
nieuwsberichten een overzicht van het
landelijke aanbod voor de aangepaste
sporter.www.unieksporten.nl
Zeilen in Huizen
7 mei start het
zeilseizoen weer
bij Sailability.
www.sailability.nl

www.scouters.nl
Vind praktisch advies, hippe hulpmiddelen en ervaringen van anderen
op Scouters.
www.juisteloket.nl
Het Juiste Loket valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van
VWS. U kunt bij het Juiste Loket
terecht voor vragen of knelpunten
rondom zorg en ondersteuning aan
bijvoorbeeld kinderen met een
intensieve zorgvraag.
Tel.: 030 7897878,
emailadres: meldpunt@juisteloket.nl
www.nationaleombudsman.nl
Een geschil met een overheidsinstantie? Loop je tegen een bureaucratische
muur? De Nationale ombudsman
bellen kan een oplossing zijn.
Tel.: 0800 3355555
www.jobs4care.nl
Uitzendbureau voor onder anderen
zorgintensieve gezinnen die praktische
hulpbegeleiding wensen voor hun kind.
Zorgstudenten bieden begeleiding aan
kinderen en jong volwassenen met een
beperking. Zorgstudenten volgen een
studie op het gebied van zorg,
pedagogiek, psychologie en onderwijs.

* Vrije tijd
Slapen in een echte rolstoeltoegankelijke boomhut
Op zo’n 5 uur rijden van Utrecht, in het
noordelijke deel van Beieren in het
plaatsje Mönchberg is zo’n boomhut
met aangepaste badkamer te vinden!
Op 5 meter boven de grond met een
oppervlakte van 25m², inclusief terras.
De voor rolstoelen aangepaste boomhut is geschikt voor 2 personen en ligt
in het bos, niet ver van het centrum van
het dorp. Ook rolstoeltoegankelijke
wandelingen zijn mogelijk in de omgeving. www.baumhaushotelwipfelglück

Manege zonder drempels
Voor hen die
liever rustig aan
willen doen, is
er een leuke,
maar vooral
ontspannende
activiteit. Manege zonder drempels in
Bennekom biedt speciaal voor kinderen met een lichamelijk beperking een
leuke dag. Een hoogtepunt is de speciale huifbedrit. Een rit werkt ontspannend en geeft een natuurlijke massage.
www.manege-zonder-drempels.nl
Op avontuur in de ﬁlmwereld
in EYE
Stap binnen in de magische wereld van
EYE! Ontdek alles over ﬁlms in het
Panorama, volg een spannende ﬁlmspeurtocht en bekijk je favoriete
fragmenten in een ruimte met bijna
honderd beeldschermen.
Locatie: Amsterdam. www.eyeﬁlm.nl.
Theater Totaal
Theater Totaal is de werkplek voor
talentvolle muzikanten en acteurs met
een verstandelijke beperking. De plek
waar mensen met een verstandelijke
beperking hun droom van uitvoerend
artiest kunnen waarmaken.
www.theatertotaal.org
Poppentheater Toermalijn
Poppentheater waar
ook verjaardagsfeestjes gegeven
kunnen worden.
Locatie: Amersfoort.
www.theatertoermalijn.nl/

* Belangrijke data
1-19 juni te Bleiswijk, 24 juni-11
juli te Colmschate, 1-18 september te Leende, 23 september16 oktober te Almere:
Circus Cliniclowns,
www.cliniclowns.nl
Tot en met 29 april:
Jonge dieren weken op Hoeve
Ravenstein in Baarn. Er zijn veel
jonge geboren. Kom kijken op de
boerderij. www.hoeveravenstein.nl
28 juni t/m 2 juli:
Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht met verschillende
kinderconcerten.
www.kamermuziekfestival.nl

