*De Nieuwsberg*
14/07/2017

Dit is de 22e 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

OR vragen/activiteiten

• 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

Weer een schooljaar voorbij waarin vele leuke activiteiten
hebben plaats gevonden.

Volgende vergadering is
18 september 2017, 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 2017/18 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.

Samen met de leerkrachten en overige ouders heeft de
ouderraad met plezier meegewerkt om de kinderen een
leuke tijd te bezorgen. Een klein overzicht van de bijdrage
van de ouderraad.
Het versieren van de school voor het Sint en Kerst feest, de
spelletjes voor de Koningsspelen en de koningslunch. De
organisatie en begeleiding van de schoolfotograaf dagen.
Het mogen ontvangen van ouders tijdens de open dag,
ouderavonden en VSO en DGO feesten en natuurlijk het
pannenkoeken bakken.
Dit was met behulp van vele ouders een succes.
Fijne vakantie gewenst en tot volgend schooljaar.
De ouderraad

* Agenda
20 juli:
Eindfeest VSO
21 juli:
Studiedag, Diploma uitreiking DGO
22 juli t/m 3 september:
zomervakantie
28 september:
Ouder informatieavond
25 en 26 september:
Schoolfotograaf

* Om te lezen of te luisteren
Chef het samen met tomaat
Beste Kinderkookboek ter Wereld 2017.
Dit boek gaat over tomaten.
Hoe je ze kweekt
en welke lekkere
dingen je er mee
kunt maken.
Auteur: Laura
Emmelkamp &
Scato van Opstall,
14,95.- euro,
ISBN 9081439634

Geniaal!
Slimme mensen
die de wereld
beter maakten.
Draait de zon om de
aarde, of is het juist
andersom? Wat is
DNA eigenlijk? En
hoe kwam Darwin op
zijn beroemde evolutietheorie? Ervaar
de wanhoop van Galileo Galilei wanneer
de kerk zijn boek verbiedt en hij niet
mag zeggen wat hij over het heelal heeft
ontdekt. En laat je inspireren door
Marie Curie, die alles opzijzet en naar
het oorlogsfront gaat om gewonde soldaten te helpen met röntgenapparatuur.
Auteur: Janny van der Molen,
ISBN 978-90-216-7450-6, € 29,99
Buurman & Buurman
Het Stripboek
De verhalen van de
buurmannen waarbij
altijd alles fout gaat
tijdens het klussen
zijn nu ook vereeuwigd in een aanstekelijk stripboek met
teksten van acteur, tv-maker, zanger en
schrijver Kees Prins. Uitgever: Rubinstein, € 9,99

minder validen. Je kunt met een touwlift van 0 naar 4 meter (of zelfs 9 meter).
Er is een reusachtige schommel.
De ondergrond is rolstoelvriendelijk.
www.outdoorlaarbeek.nl

Aangepaste zeilvakanties bij
Sailwise
Voor jongeren vanaf 16 jaar. Begeleide
groepsvakanties. In Friesland, op de
Waddenzee of in Loosdrecht. Tel:
0228350756, mobiel: 0610028408.
www.sailwise.nl

* Vrije tijd
Appartementen It Sailhûs
Geheel aangepaste gezinsappartementen aan het water in Friesland. Je kunt
er zelfs een zeilboot bij huren. It Sailhûs
ligt direct aan het water. Je kan daar zo
wegzeilen of op het grote terras aan de
haven genieten van het prachtige uitzicht over de Fluessen. www.sailwise.nl

* Websites
www.kidsproof.nl
Per plaats of regio kijken wat er voor
leuke kinderactiviteiten zijn.
www.tevredenlander.nl
Voor een positieve blik op ons land.
www.vegro.nl
Op deze site vindt
u de kaartkluis.
Een stuurslot om
uw gehandicaptenparkeerkaart
vast te zetten.
www.eelkedroomt.nl
Nachtje weg zonder drempels. Bijzondere hotels & B&B waar ook aan
mensen in een rolstoel is gedacht
www.ophetstrand.com/strandrolstoelen-aan-de-nederlandsekust/
Site voor locaties waar strandrolstoelen
te huur zijn, voor aangepaste toiletten
en drempelvrije strandpaviljoens.

* Sport
Hoogteparcours Outdoor Laarbeek. Er is een hoogteparcours waar
bij 8 hoogte onderdelen aan deelgenomen kan worden door validen en

Bioscoopbezoekje bij slecht weer
Vanaf 28 juni: Verschrikkelijke Ikke 3,
vanaf 12 juli: Cars 3
IJshouders
IJs eten zonder
knoeien.
www.medipoint.nl
Veilig schommelen
Lekker buiten genieten en bewegen. In
de Theaswing zitzak hang je stevig en
veilig. www.theaswing.com/nl

Spectaculaire octopus in SEA
LIFE (Scheveningen)
SEA LIFE heeft er weer een nieuwe
inwoner bij, niet alleen de naam is apart
ook het dier zelf is bijzonder. De nieuwe
octopus heet “Wunderpus photogenicus”. Het is een vrouwtje en dit soort is
te herkennen aan de extra lange armen,
het kleine lijf en ogen op lange stelen.
Ook zijn er Piratenweken van 8 juli t/m
27 augustus. SEA LIFE is goed rolstoeltoegankelijk. www.visitsealife.com
Met een terreinauto op zoek naar
de wilde dieren in het bos!
Op verschillende data (zie openingstijden) in de lente en zomer kan je op
safari met een boswachter van Staatsbosbeheer! Op de Veluwe ga je samen
met de boswachter op zoek naar wilde
zwijnen. Je van de boswachter de herkenningstekens en zo is de kans groot
dat je een échte wilde zwijnenfamilie
tegenkomt! Je kan deze excursie boeken
via www.staatsbosbeheer.nl/veluwezwijn.

* Belangrijke data
Vrijdag 21 t/m zondag 23 juli
Wonderfeel festival in natuurgebied Schaep en Burgh in
’s-Graveland.
Twaalf uur per dag genieten van
muziek, culinaire lekkernijen en leuke
activiteiten. Met meer dan 100 concerten, lezingen, kinderactiviteiten,
muziekdocumentaires en rollende
keukens. www.wonderfeel.nl
zaterdag 12 augustus:
Junior Grachtenfestival.
Sinds jaar en dag een vast onderdeel
van het Grachtenfestival en bestaat uit
muzikale activiteiten voor en soms ook
door kinderen. Het Junior Grachtenfestival is bedoeld voor alle kinderen van 0
tot 12 jaar. www.grachtenfestival.nl
Zaterdag 12 augustus:
Grote reptielenshow in het
Vondelpark Openluchttheater.
Reptielenexpert Romilly van den Bergh
en ecoloog Sterrin Smalbrugge nemen
je mee in de bijzondere wereld van de
reptielen. Van een kleine hagedis tot
een volwassen cobra, ze vertellen je er
alles over en
laten je ook live
kennis maken
met de dieren.
www.openluchttheater.nl

