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Een nieuw schooljaar!
De eerste weken van het nieuwe schooljaar
zitten er alweer op. We zijn gestart met maar
liefst 26 nieuwe leerlingen. Ook mogen
we enkele nieuwe teamleden aan u voorstellen. Dat doen we verderop in deze nieuwsbrief. De behandel onderwijs groep
(BOG) is een nieuwe groep bij Aventurijn.
In samenwerking met ‘s Heerenloo zijn we
deze groep gestart voor leerlingen met leer
en gedragsproblematiek. De groep is gestart
met vier leerlingen die hun eigen programma
binnen de school krijgen aangeboden.
Na een week vol workshops is inde tweede
week het lesrooster gestart. Dat is altijd
weer spannend want in het begin is het wel
weer even zoeken hoe laat de leerlingen bij
welk vak moeten zijn. Ook de interne en de
externe stages zijn gestart.
Dit jaar is er weer een nieuwe leerlingenraad. Op 7 September was de eerste bijeenkomst waar onder andere is vergaderd over
de invulling van de pauzes. Ook dit jaar komen de leden van de leerlingenraad maandelijks bij elkaar.
Onze medezeggenschapsraad (MR) is
nog op zoek naar enthousiaste ouders die
willen deelnemen aan de jaarvergadering
op 29 September vanaf 19.30 uur. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Loes
Ahles l.ahles@almere-speciaal.nl
Op vrijdagmiddag 18 september vieren we
een feestje. De school bestaat dan 5 jaar. U
komt toch ook?
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We sparen nog steeds doppen!

Blijf vooral doppen sparen! We sparen dit schooljaar
doppen voor KiKa. Dit doen we ook in het kader
van burgerschapsonderwijs. Hoe meer doppen we
sparen en inleveren hoe meer geld er gaat naar
KiKa. Voor meer informatie: http://www.doppenvoorkika.nl/

Welkom nieuwe collega’s

Dit schooljaar verwelkomen we meerdere nieuwe teamleden.

Lydeke van der Linden: Lydeke is leerkracht en werkt een dag in de ESO groep en
MG2, daarnaast werkt ze aan een onderzoek binnen de school in het kader van haar opleiding.
Demitri Koster: Demitri valt in als onderwijsassistent in MG1 en MG2

Joyce Pel: Joyce werkt als onderwijsassistent in MG1 en MG2
Paula Heikamp: Paula werkt als leerkracht in de BOG en ze werkt een dag in MG3
Andor Driessen: Andor werkt als werkmeester in het atelier
Maud Beurskens: Maud werkt als leerkracht in BK1 en de EMB groep

We zijn ook blij te kunnen melden dat Inge Holtrop, Samantha van Wilsem Robert Bosman en Joost Vermaat in dienst gekomen zijn. Ze waren eerder aan de school verbonden
als invalkracht. Linda Willemsen is ambulant als leerkracht en valt in op basis van ziektevervanging.
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Nieuws van de ouderraad:

Beste ouders/verzorgers,
In samenwerking met school organiseren wij als ouderraad dit schooljaar een thema-avond. Deze thema-avond zal de
naam Voor ouders door ouders dragen en zal gehouden worden op donderdag 5 november a.s. Noteert u deze
datum vast in uw agenda?!
Het is een avond waar we met elkaar kunnen praten over onderwerpen die ons als ouders bezig houden met betrekking
tot onze kinderen. Denk aan pesten via What’s app of Facebook; hoe ga je daar mee om als ouder? Bewindvoering als
je kind 18 wordt, hoe werkt dat? wat zijn de voor- en nadelen? Seksualiteit, sterilisatie, wonen, werken etc. etc.; er zijn
zoveel onderwerpen.
Ouders van leerlingen die al van school zijn en die inmiddels al veel ervaring hebben met een of meer aspecten zullen
hun bijdrage leveren (voor ouders door ouders) en kunnen u veel vertellen over bovenstaande thema’s.
Graag willen wij van u weten wat u als ouder bezighoudt, over welk onderwerp u wel eens wat meer zou
willen weten en waar u wel eens over zou willen praten met andere (ervaren) ouders.
Meld daarom uw onderwerp(en) op het volgende email-adres: or.aventurijn@almere-speciaal .nl
We zullen een inventarisatie maken aan de hand van de ingestuurde onderwerpen.
Mocht deze avond een succes zijn, willen we meer van dit soort avonden organiseren.
Wij hopen op veel reacties !!
Namens de ouderraad Aventurijn
Mieke Brink en Evelien Klaver

!!! Lijst persoonsgegevens !!!
Voor alle leerlingen hebben wij onlangs een lijst persoonsgegevens gevraagd waarop informatie voor noodgevallen staat. Per
abuis werd toestemming gevraagd om foto’s te gebruiken voor
Olivijn. Dit had Aventurijn moeten zijn. We houden jaarlijks een
lijst bij van leerlingen waarvan we geen foto’s mogen gebruiken.
We willen vragen of de ouders van de nieuwe leerlingen die
geen toestemming geven dit te laten weten via
d.tenoort@almere-speciaal.nl

Gefeliciteerd Ilyasse!
Ilyasse heeft deze zomervakantie iets heel bijzonders gedaan.
Hij deed mee met de Special Olympics World Games in Amerika. Samen met twee Almeerse teamgenoten hebben ze maar
liefst zes medailles gewonnen. Ilyasse ging samen met zijn
teamgenoten naar huis met vier gouden medailles, één zilveren en een bronzen plak. Ilyasse heeft ook op school trots zijn
medailles laten zien.
De Special Olympics World Games werden gehouden in Los
Angeles en zijn de wereldspelen voor sporters met een verstandelijke beperking.
In totaal deden er zevenduizend deelnemers uit meer dan 170
landen mee.
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Eerste stage dag tuinonderhoud
Op 2 Semtember zijn Dylan en Cornelis uit MG 2, Quinn uit MG 4, Marc uit MG 1 en David EG 1
naar de begeleide externe stage geweest bij TriAde. Ze vonden het hartstikke spannend!! Maar
ze hebben echt keihard gewerkt.
De bewoners van triAde waren thuis en hebben echt vol bewondering naar ze gekeken

De leerlingen moesten eerst even inkomen en uitgelegd krijgen wat de bedoeling precies was,
en ze gingen daarna lekker aan de slag!!
We zijn begonnen met onkruid wieden.
Na 45 minuten werken was het tijd om even te pauzeren. Allemaal aan de tafel en eten en drinken. Gezellig kletsen en uitrusten voor de volgende opdracht.
Tijd voor het echte stoere werk! Grasmaaien met een elektrische grasmaaier. Eerst een instructie, daarna ging Cornelis meteen aan de slag. Hij had geen verdere instructie meer nodig en hij
kon het zelfstandig.
Super leuk om te zien hoe snel Cornelis dingen oppakt en er dan 100% voor gaat.
Na het maaien moest er geharkt worden met de gazonhark. Al het gemaaide gras moest eraf.
Dylan kon daarna de randjes van het gras mooi kort knippen met de grasschaar.

Marc ging al het onkruid achter de schuur weghalen. Het was een hele klus want het stond echt
helemaal vol. Marc vond het leuk om te doen. Ook ging hij schoffelen. Dylan knipt met de grasschaar en Marc schoffelt het onkruid weg David kreeg een moeilijke opdracht. Hij moest onkruid
wieden tussen de plantjes die moesten blijven staan
Eerst hebben we het samen gedaan, daarna kon David het prima alleen.
Volgende week gaan weer andere met de grasmaaier aan de slag. Toch leuk als ze allemaal aan
de beurt komen!
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Stagekanjer
De stagekanjer van de eerste Nieuwsbrief is Diego Flores.
Diego zit in eindgroep 3 en loopt op dinsdag en donderdag stage.
Op dinsdag loopt hij stage bij Zorglandgoed Hoogerlust en op donderdag bij Ranzijn tuin &
dier.
Dit stukje gaat over zijn stage bij Ranzijn. Diego loopt stage op de dierafdeling van 9.00
uur tot 17.00 uur. Dit is een lange dag, maar hij voelt dit niet zo erg omdat hij hier met
veel plezier werkt.
Eén van de vaste taken die Diego moet uitvoeren is het schoonmaken van de plantenbak.
Dit zijn 4 bakken met waterplanten voor het aquarium. Het is een flinke klus en heel veel
stappen die achter elkaar gedaan moeten worden. Vergeet je een stap, dan loopt bijvoorbeeld het water niet weg!
Het is best moeilijk, maar door het stappenplan goed aan
te houden lukt het wel. Steeds nakijken of het nog goed
gaat.
Bij Ranzijn vindt Diego het erg gezellig, de mensen die er
komen, de klanten vindt hij aardig en de collega’s die er
werken ook.
Hij heeft voor een oudere vrouw, een klant een kopje koffie ingeschonken. De oude dame kon dat niet zelf, dus
heeft Diego haar geholpen.
Verder andere klanten in de winkel een beetje op weg helpen, de weg wijzen
vindt hij fijn om te
doen.
Een andere vaste taak is
het vullen van de vakken. Dit is een precies
werkje. De producten
moeten precies achter
de streep staan op 1 lijn. Ook moet je letten op de barcode, anders staan de producten in het verkeerde vak.
Diego kan er nog heel veel leren. Maar mocht je hem
aan het werk willen zien, dan kan dit elke donderdag bij
Ranzijn in Almere Buiten!

Advertentie:

te koop in
de Boodschappenwinkel
De DVD van het Mysterie van
Aventurijn €5,00
De opbrengst gaat naar het Spektakel 2016
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MG2
Op dinsdag 8 september is juf Joyce met de motor naar school gekomen en mochten de leerlingen vragen stellen over de motor en bij de motor kijken.
In de klas hebben we gekeken naar de motorkleding. Waarom heb je dit allemaal nodig op de
motor? Er werden veel vragen gesteld en de leerlingen hebben goed meegedacht.
Daarna zijn we naar buiten gegaan en hebben we de motor bekeken en ook nog even aangezet. De leerlingen mochten gasgeven, Jesaja deed dit met een grote glimlach en gaf even
goed gas! Wat een lawaai maakt zo’n motor toch zei Daniel.
Natasja, Dylan, Cornelis en Ronaldo wilde ook nog even achterop de motor zitten.

Portfolio kaarten:

In de schooltuin wordt gewerkt met Portfoliokaarten. Daarop
zien de leerlingen wat ze moeten doen en op welke manier.
Het kunnen volgen van een stappenplan is heel erg belangrijk
voor de ontwikkeling van een goede werkhouding. In de praktijk zien we dat het leerlingen zelfstandiger maakt als ze dit
beheersen. Werken volgens een stappenplan kan dus ook heel
goed in de tuin!
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Aventurijn bestaat 5 jaar!!!
Onze school bestaat alweer vijf jaar. Omdat we de afgelopen jaren al veel grootse feestjes gevierd hebben, hebben we besloten om dit jubileum te vieren met
een eenvoudige maar gezellige borrel in de school.
Teamleden, ouders, leerlingen en andere belangstellenden zijn van harte welkom om mee te proosten.
We proosten op vrijdagmiddag 18 september van 14.30 uur tot 16.00 uur in de
aula van de school of (bij mooi weer) op ons plein
14.30 uur: opening voor de leerlingen en het team
15.15 uur: borrel met alle belangstellenden
Komen jullie ook?
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