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“De 1e editie van de nieuwsbrief schooljaar 2016-2017 ”

We zijn er weer !

BELANGRIJKE DATA:
20 september:

Algemene informatie avond
26 september:
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
10 oktober:
Studiedag brugklassen
11 oktober:
Studiedag eindgroepen en ESO
12 oktober:
Studiedag middengroepen
13 oktober:
Studiedag BOG en EMB groep

We mochten dit schooljaar maar liefst 29 nieuwe leerlingen welkom heten. De meeste nieuwe leerlingen zijn
in de brugklas gestart, maar ook in de eindgroepen zijn
er nieuwe leerlingen ingestroomd. We zijn alweer drie
weken gestart op school en ondanks de hitte van de
afgelopen dagen, wordt er enorm hard gewerkt. Het
rooster is vanaf de eerste dag gestart en inmiddels
heeft iedereen zijn weg daarin gevonden. De nieuwe
lestijden zijn wel even wennen voor iedereen. Het is
fijn om op tijd klaar te zijn, maar we merken dat de
leerlingen erg moeten haasten om alles binnen de afgesproken tijd te doen. We gaan intern kijken of we dit
misschien anders kunnen organiseren en houden iedereen op de hoogte. De leerlingenraad is ook weer bij
elkaar geweest. Inmiddels heeft elke groep een vertegenwoordiger gekozen die een plaats heeft in de leerlingenraad. De leerlingen in de leerlingenraad denken
mee over de school en bedenken ook vaak nieuwe dingen.
Aanstaande dinsdag is de jaarlijkse informatieavond waar iedereen van harte welkom is!!

11 en 12 oktober:
Schoolfotograaf
17 t/m 21 oktober:
Herfstvakantie
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Graag stellen we voor, het top team van de tuin.
Deze leerlingen lopen intern stage in de tuin.
Ze vinden het nu al erg leuk!!
Als de stage groep aan het werk is buiten, dan laten we ze met
rust. Want als ze straks gaan werken dan moeten ze weten wanneer ze wel en niet kunnen praten als ze aan het werk zijn.
Ze leren veel op stage en we wensen dit topteam veel succes in de
tuin.
Groetjes namens;
Dylan, Enrico, Quinn, Joey, Yasmina, O’neal

Nieuws uit de ouderraad:
De ouderraad is weer bijeen geweest om te vergaderen en tijdens de informatieavond op 20 september zullen ze iets vertellen over de besteding va de ouderbijdrage. Ook zullen ze er die avond weer zijn om de koffie, de thee en iets lekkers te verzorgen. Binnenkort worden de brieven verstuurd met de vraag om de ouderbijdrage
te betalen. Het is belangrijk dat dit betaalt wordt omdat de ouderraad dan door kan
gaan met alle bijzondere activiteiten voor de leerlingen van Aventurijn.
De ouderraad zoekt ouders die het leuk vinden om te helpen bij activiteiten en bij
het versieren van de school. Ook wordt er nog gezocht naar nieuwe leden. Mocht u
hiervoor interesse hebben, laat dit dan weten via Evelien Klaver (voorzitter)

2

Begeleiding naar de sportverenigingen;
Als gymdocenten willen wij graag dat de leerlingen ook na schooltijd sporten. Vanuit de gemeente hebben we mogelijkheden gekregen om een combinatiefunctionaris binnen de stichting aan te stellen. De combinatiefunctionaris kan u helpen in het zoeken naar een geschikte
sportclub voor u kind. Deze taken worden dit jaar uitgevoerd door Christa Rietberg. Mocht u
hulp nodig hebben in het zoeken naar een geschikte sportclub dan kunt u mailen naar
c.rietberg@almere-speciaal.nl. U mag ons ook altijd aanschieten op de gang of in de gymzaal.
Zwemlessen
Elke maandag worden er zwemlessen aangeboden voor leerlingen die nog niet in het bezit zijn
van hun A-diploma. Deze zwemlessen kunnen we aanbieden doordat wij subsidie van de gemeente krijgen. Het zwemmen vindt plaats bij van Rheenen Sport, aan de overkant van Aventurijn , waar leerlingen onder begeleiding van een ouder naar toe lopen. De zwemlessen worden gegeven door Simone Tang, in kleine groepjes van maximaal vier leerlingen en kosten
€2.50 per les. Wij raden aan om dit in combinatie met reguliere zwemlessen te volgen omdat
dit het leerproces enorm bevordert. Op dit moment is er een wachtlijst maar ons doel is om
zoveel mogelijk leerlingen van Aventurijn en Olivijn te voorzien van een A-diploma. Wanneer u
denkt dat een A-diploma halen tot de mogelijkheden van uw zoon of dochter behoort en 10
jaar of ouder is kan u uw zoon/dochter opgeven voor de wachtlijst. Dit kan door een mail te
sturen naar: s.tang@almere-speciaal.nl
Op dinsdag 15 september geven wij informatie over sporten en zwemlessen in een standje
tijdens de ouderavond op de Aventurijn.
De vaksectie bewegingsonderwijs,
Anna-Maria van Dillen, Simon de Boer, Simone Tang en Christa Rietberg

We stoppen met de doppen!
Na het tweede jaar sparen voor het goede
doel stoppen we met de doppenactie.
We zijn ontzettend blij met de grote hoeveelheid doppen die is gespaard. Heel veel dank
hiervoor. Door omstandigheden zijn ze niet
opgehaald door KiKa. We hebben ze opnieuw
geschonken aan Stichting Geleidenhonden.
Het waren heel veel zakken vol met gekleurde doppen waar de stichting geld voor ontvangt om geleidenhonden op te leiden.
Bedankt voor het sparen!!!
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Stagekanjer
De stagekanjer van deze nieuwsbrief is Sterre uit EG2.
Sterre haalt de vieze kopjes op in de school en dat
doet ze dit jaar voor het eerst. Ze vindt het heel leuk
en je moet veel leren.
Als de deur dicht is dan moet je kloppen. Daarna zeg je
‘goedemiddag’ en dan vraag je ‘zijn er vieze kopjes?’.
Als je weggaat dan zeg je ‘tot ziens’. De kopjes verzamelt Sterre op de kar. Ze rijden de hele school door.
Elke maandag, dinsdag en donderdag haalt Sterre de
kopjes op. Meestal doet ze dit samen met Martin uit
EG1 die dit vorig schooljaar al heeft geoefend. Sterre
en Martin leren ook om goed samen te werken. Ze duwen de kar en houden de deur voor elkaar open. Als
alle vieze kopjes zijn opgehaald dan worden ze naar
het keukentje gebracht en dan gaan ze in de afwasmachine. De schone kopjes worden weer in de kast gezet.
Ga zo door Sterre !

Bericht van de redactie van Paul Puber Kookshow
Wij willen jullie graag uitnodigen om aanwezig te zijn bij het programma Pauls Puber Kookshow.
Wij denken dat dit voor jullie doelgroep een leuk en bijzonder uitje kan zijn achter de schermen bij
de televisie en uiteraard geheel gratis.
In het programma ‘Pauls Puber Kookshow’ wordt er ook dit seizoen gekookt én gesproken over
alles wat jongeren bezighoudt. Aangezien dat vaak pubers met een rafelrandje zijn, zal de temperatuur in de keuken hoog oplopen. Daarnaast zijn er opnieuw een aantal BN'ers te gast en kunnen zij deze dus van dichtbij meemaken!
De opname data zijn:
18 september à 15.15 uur aanwezig
26 september à 19.00 uur aanwezig
4 oktober à 19.00 uur aanwezig
De opnames vinden plaats in Studio Cé in Almere.
Let op, de minimale leeftijd is 13 jaar en uiteraard zijn ook de
begeleiding en/of ouders meer dan welkom!
iris.Jobben@bnnvara.nl
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Stagekanjer Joshua
Ook Joshua Leemburg is onze stagekanjer!
Joshua loopt nu al bijna een jaar stage bij de Klusvlinder.
De Klusvlinder is een bedrijf die klussen doet door heel Almere bij particulieren en bedrijven. Zoals je op de foto’s kan zien, zijn er heel veel verschillende werkzaamheden en
is er ook tijd voor ontspanning (lekker voetballen).
Joshua heeft het erg naar zijn zin bij de Klusvlinder. Hij vindt het ook prettig als hij wel
de avond ervoor weet wat ze de volgende dag gaan doen. Daar bellen ze ook iedere
week voor, dat is heel fijn.
Voor de zomervakantie werkte hij daar 1 dag in de week. Nu na de zomervakantie is hij
er 3 dagen per week gaan werken, omdat hij binnenkort 20 jaar wordt en dan van
school zal gaan.
Op deze manier is de overgang van school naar werk makkelijker.

Ronny 50 jaar!
Ronny, de schoonmaker van de school, werd vorige week 50
jaar. Ronny is inmiddels onderdeel van ons team. Hij trakteert ons regelmatig op lekkers en nu was het tijd om hem
in het zonnetje te zetten. De school hing vol briefjes en
toen hij het schoonmaakhok open deed zat het helemaal vol
met ballonnen. Met het hele team hebben we voor Ronny
gezongen en hij kreeg een goed gevulde cadeaumand.
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Hoela Hoopen
Tijdens het Spektakel op 1 juli konden bezoekers Hoela Hoopen. Hier werd zo enthousiast gebruik van gemaakt dat het idee is ontstaan om een workshop voor ouders en personeel te organiseren. Mocht u hier interesse in hebben, laat het dan weten via d.tenoort@almere-speciaal.nl
De workshop kan doorgaan bij minimaal 8 deelnemers.
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