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“De 1e editie van de nieuwsbrief schooljaar 2017-2018 ”

We zijn er weer !
We zijn alweer drie weken gestart op school en er
wordt enorm hard gewerkt. We zijn blij om iedereen
weer te zien en alle nieuwe leerlingen te verwelkomen.
Het rooster is vanaf de eerste dag gestart.
We starten het schooljaar altijd met een algemene informatie avond voor alle ouders/verzorgers. Deze vond
plaats op 18 september.

BELANGRIJKE DATA:
18 september:
Algemene informatie avond

Deze avond werd er kennis gemaakt met de nieuwe
leerkracht(en), kon je een kijkje nemen bij de praktijkvakken en werd door de directie wat verteld over de
pijlers van aankomend schooljaar. Ook gaf de ouderraad een toelichting op wat hun werkzaamheden zijn
en wat er gebeurt met de ouderbijdrage
We zijn ontzettend trots dat de opkomst zo hoog was!

5 oktober
Staking leerkrachten—de school gesloten
10 oktober:
Studiedag brugklassen
11 oktober:
Studiedag middengroepen
12 oktober:
Studiedag eindgroepen en EMB
23 t/m 27 oktober:
Herfstvakantie
30 oktober:
Studiedag
11 en 12 oktober:
Schoolfotograaf
16 en 17 november:
Sportdag
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De Vreedzame school/Beste burgers
De Vreedzame school (Beste vrienden) is een programma waarmee we dit jaar zijn gestart op
Aventurijn. De lessen vallen onder het vak sociale vaardigheden. De nadruk ligt op sociale competentie en democratisch burgerschap. In de hele school worden de lessen aangeboden en hebben
we dezelfde afspraken. Woensdag 6 september heeft meester Adrie de wereldballen uitgedeeld
aan alle groepen. Dit was de start voor het eerste blok ’we horen bij elkaar’
De vreedzame school sluit goed aan bij de visie van Aventurijn
In EG1 zijn we maandag 11 september gestart met de lessen Sociale vaardigheden/Vreedzame school. We hebben gewerkt aan
de doelen die horen bij blok 1.
Dit was erg leuk. Steeds moest iemand de wereldbol overgooien
en daarbij zijn/haar eigen voor- en achternaam noemen. Daarna
deden we een spel waarbij een leerling op de juffenstoel zat en
steeds de naam en/of foto moest noemen van een klasgenoot.
De genoemde persoon moest als reactie hierop gaan staan. Veel
leerlingen in de eindgroepen lopen externe stage en dan is het
belangrijk dat je jezelf goed kan voorstellen.

Nieuws uit de ouderraad:
Namens de ouderraad willen we ons even voorstellen:
Evelien, Pernella, Margreet en Laura.
We zijn erg blij met de opkomst voor de ouderavond van afgelopen maandag.
En we hopen dat het voor iedereen duidelijk was, wat wij als ouderraad doen en de activiteiten die we dit
jaar gaan uitvoeren.
U kunt u altijd bij ons aanmelden om in de ouderraad
te stappen, u bent van harte welkom.
Voor het versieren hebben we ook extra handen nodig !
We zijn ook erg blij dat de eerste bedragen binnen
gekomen zijn voor de ouderbijdrage voor komend jaar.
Ga zo door !
De bedragen voor komend jaar zijn als volgt:
voor het eerste kind 42 euro en voor het tweede kind
in het gezin 40 euro.
Het rekeningnummer waar het bedrag op gestort kan
worden:
NL23 INGB 0004251892 tnv Ouderraad Avonturijn
Ovv uw kind (voor en achternaam) en de klas
Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag van u !
Mvg
De ouderraad
Evelien, Pernella, Margreet, Laura

2

Johan Cruijff open dag
Op woensdag 20 september zijn we met EG1 en EG2 naar het olympisch stadion in Amsterdam geweest. Alleen dat gegeven was al een feest op zich. Sommige leerlingen wisten nog wat we daar allemaal konden doen omdat zij vorig schooljaar ook al zijn geweest. Voor anderen was het de eerste keer
en dat is naast leuk ook best spannend. Met elkaar hebben we er een leuke, sportieve en gezellige dag
van gemaakt. We willen de vaders die mee waren bedanken, het was fijn dat ze mee waren.

Jesper en Splinter vertellen samen over de open dag
Het was woensdag. met de auto’s rijden we over de snelweg naar Amsterdam. We gaan met eindgroep
1 en eindgroep 2. We rijden naar het olympisch stadion. daar hebben we gesport. Eerst mochten we
golfen met een bal. en allen gooien tegen twee juffen. dat doet geen pijn, ze hadden een beschermpak
aan. We mochten ook springen op een dikken mat, korfbal spelen, hardlopen met springen, springen in
het zand, tennissen met een rolstoel (doe ik gewoon of ik gebroken benen heb) en nog veel meer. Als
we klaar waren kregen we een stempel en verdienen we een prijs. Ook was er een munt geslagen van
5 euro voor Johan Cruijff, die is overleden. Bij het podium was een foto van Nordin, Nadal, Splinter en
Jesper van only friends. Het was wel leuk en een topdag!
Splinter en Jesper
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Trots op onze Christa!
Onze eigen juf Christa is genomineerd voor de verkiezing Leraar van het jaar speciaal
onderwijs! Wat zijn wij onwijs trots en we vinden het natuurlijk volkomen terecht dat
Christa één van de drie genomineerde is! Op 5 oktober weten we of Christa ook daadwerkelijk deze eretitel mag dragen!

De ouderraad heeft weer hard gewerkt. De school is in een dag tijd
omgetoverd van de zomer naar de
herfst!
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Stagekanjer
De stagekanjer van de eerste nieuwsbrief van dit jaar is
Rachel Oosterom. Rachel zit in eindgroep 2 en loopt elke
vrijdag stage bij Weet hoe je leeft.
Vorige periode heeft Rachel ook stage gelopen bij Weet
hoe je leeft maar toen op donderdag. Ze vond het hier
zo leuk dat ze graag nog een periode hier een stage wilde lopen.
Op donderdag werd ze begeleid door Marja, maar nu op
vrijdag door Chella.
Op donderdag deed Rachel verschillende werkzaamheden, zoals knutselen van spullen om in de winkel te verkopen (zeepketting, kaarten, waxine lichtjes….), tafel
dekken, boodschappen doen voor het middag eten, dierenhok schoonmaken, groente plukken in de tuin etc.
Op de foto is te zien hoe Rachel een zeepketting maakt.
Deze is te koop in de winkel bij Weet hoe je leeft. De
winkel gaat binnenkort open.
Op vrijdag is Rachel nog maar 1 keer geweest. Ze vond
het spannend om op vrijdag naar stage te gaan, omdat
ze het de eerste keer altijd spannend vindt om naar stage te gaan. Gelukkig is het goed gegaan. Ze heeft een
appeltaart gemaakt voor de bezoekers van het theehuis
en koekjes voor de collega’s. Ze heeft aan haar doel gewerkt om 10 minuten samen met een ander te werken. Rachel heeft met Tom gewerkt en het
is gelukt om 10 minuten samen te werken!! Top hoor!
Rachel vindt het leuk bij Weet hoe je leeft omdat ze daar allemaal mensen kent. Ook is het
leuk omdat ze daar leert werken en om dingen te doen.
Rachel vindt het werken met de andere collega’s goed. Het zijn leuke collega’s, want ze helpen
haar als ze iets niet snapt of moeilijk vindt.
Stage vindt Rachel leuker dan school, omdat ze daar het werken leuk vindt.
Rachel zal nog veel meer gaan leren op vrijdag…. hier heeft ze veel zin in.

Stage Aventurijn
Een nieuw schooljaar, dus ook nieuwe stages!
Alle leerlingen uit de midden- en eindgroepen lopen nu een interne of externe stage.
Ze zijn allemaal weer heel enthousiast van start gegaan.
Wilt u meer weten over de stages binnen Aventurijn kom dan naar de ouderavond op 18 september?!
Daar geven wij een voorlichting over de stages en uitstroom.
Tot de 18e,
Wati Royen & Monique Herben
5

Welke sporten ga jij gras proberen?
Ontdek welke sport bij jou past. Almere is een sporeve stad met veel sportaanbod.
Sporten is leuk, gezond en zorgt daarnaast voor een goede concentrae. In de eerste
schoolweek hee uw kind een brochure van de gemeente mee naar huis gekregen. In
deze brochure staan allemaal sporten die uw kind gras
mag uitproberen. Er zijn dit jaar zoveel sporten dat niet
alles in de brochure staat. Op de website
www.sporefalmere.nl staat het volledige aanbod. Deelname is gras en er is ook sportaanbod voor jongeren en
volwassenen, of mensen met beperking dus ouders,
broers en zussen kunnen ook meedoen!

Stichting Smiles bestaat bijna 15 jaar en dat willen
wij met jullie allemaal vieren.
Zondag 1 oktober 2017
tussen 12 en 17 uur
Scoutingpad 6 in Almere Haven
Voor alle kinderen en jongeren met alle beperkingen, handicaps, labels en chronische
ziektes én hun broertjes en zusjes.

Meld je aan: h'p://www.schngsmiles.nl/acviteiten/15e-verjaardag-schng-smiles/
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Hockey

Wie?
Voor jongeren/volwassenen die kennis willen
maken met vormen van actief bewegen
Wat?
Hockey
Waar?
Sportpark KleinBrandt
Tuinkruidenpad 4
1312 JW Almere
Wanneer?
Donderdag 14, 21 en 28 September
Tijdstip?
18.45 uur tot 20.00 uur
Kosten?
De kosten bedragen €3,- graag betalen tijdens de
eerste les van Hockey op donderdag 14 september

Lijkt het jouw super leuk om hockey uit te proberen kom dan op donderdag 14,21 en 28 september
naar de Almerse Hockey club.
Vergeet je niet aan te melden door te mailen naar
actief@triade-flevoland.nl
Vergeet niet makkelijk zittende kleding aan te
trekken.

Meedoen & Sport
Email: actief@triade-flevoland.nl
Shirley Schiltmeijer
06-13090643
Elvis Dedic
06-13572602
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Informatie
Contact
Opgave
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