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“De 1e editie van de nieuwsbrief schooljaar 2018-2019 ”
We zijn weer begonnen!
We zijn alweer vier weken begonnen in het nieuwe schooljaar. Dit jaar mochten we maar liefst 26 nieuwe leerlingen
verwelkomen op school. Het begin van een schooljaar is natuurlijk altijd spannend. Een nieuwe klas en vaak ook een
nieuwe leerkracht en onderwijsassistent. Het rooster is ook
even wennen want je moet natuurlijk op tijd bij de les zijn.
Inmiddels gaat het al erg goed en wordt er hard gewerkt in
de lessen. De leerlingenraad is ook weer van start gegaan.
Bij de leerlingenraad is al lange tijd de wens om een Halloweenfeest te organiseren. Het gaat er nu toch echt van komen. Vanuit de leerlingenraad is er een feestcommissie die
druk is met de organisatie. Er is al een DJ, een rapper, een
popcornmachine en via de ouderraad krijgen we een suikerspinmachine. We zijn nog op zoek naar discolampen en een
rookmachine. Kunt u ons helpen? Laat het weten via
d.tenoort@almere-speciaal.nl (Dunja)

BELANGRIJKE DATA:
3 en 4 oktober Schoolfotograaf
9 oktober Studiedag brugklassen
10 oktober Studiedag eindgroepen en EMB groep
12 oktober Studiedag middengroepen
18 oktober Halloweenfeest
21 t/m 26 oktober Herfstvakantie
8 en 9 november Studiedagen, alle leerlingen zijn vrij
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Een certificaat behaald!
Vlak voor de zomervakantie behaalden ONeil, Stefano en Jervin hun praktijkverklaring groen via
Boris baan. Deze verklaring laat zien welke vaardigheden de leerlingen beheersen in het groenonderhouden. Door een samenwerking met de Topmingroep is het
gelukt om dit voor elkaar te krijgen. Nog van harte gefeliciteerd!

Privacy wetgeving

Juf Michelle
heeft een baby
gekregen. Hij
heet Bodhi en
de leerlingen
vonden het superleuk om hem
te zien.

In verband met de nieuwe privacy
wetgeving kan het gebeuren dat
we u versleutelde documenten
versturen. Heeft u hulp nodig bij
het openen? Benader ons gerust.

Parkeerterrein
Graag willen wij nog een keer uw aandacht voor het parkeren bij de school. Wilt u
goed kijken waar de taxi’s parkeren en waar de ouders kunnen parkeren.
Wij weten dat er niet altijd voor iedereen een parkeerplek is. De gemeente is bezig
met het maken van tekeningen. Deze worden in november met de gebruikers van de
Marathonlaan besproken. Wij houden u via de nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen
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EG1 en EG2 naar de Johan Cruyff foundation dag.
Op 19 september zijn de leerlingen naar de Johan Cruyff foundation dag geweest.
We zijn met auto’s en bussen naar het Olympisch Stadion gereden. Daar aangekomen zijn we
eerst lekker gaan eten. Daarna kregen we mooie shirts en een boekje om stempels en handtekeningen te verzamelen.
Je kon stempels verdienen door verschillende sporten te gaan doen. We hebben meegedaan met
tennis, judo, golf, voetbal, pijl en boogschieten, volleybal en nog meer. Bij 5 stempels kreeg je een
gadget.
Om 14 uur was er een opening en werden er verschillende sporters gehuldigd. Daarna liepen de
beroemde sporters en donateurs rond. Je kon met ze op de foto en een handtekening vragen.
Voor de leerlingen, juffen en ouders die mee gingen om de groep te begeleiden was het een super dag!!
Tot volgend jaar!!
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Vanuit onze ouderraad
De vakantie is weer voorbij en de scholen zijn weer begonnen. We hopen dat u een fijne vakantie heeft gehad! Wij van de ouderraad zijn
weer vol energie en gaan er weer tegenaan.
Ook dit jaar kan de ouderraad niet zonder uw financiële steun.
Wij vragen u daarom ook de ouderbijdrage te voldoen zodat we ook dit
jaar weer kunnen bijdragen aan leuke activiteiten die school organiseert.
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 is als volgt vastgesteld:
1e kind uit het gezin € 32
2e kind uit het gezin € 30
Wij dragen bij in de kosten van de jaarlijkse kerstdisco, het spektakel, sinterklaas, de thema dag
maar ook de versieringen binnen school. We verzorgen het drinken en doen een aanvulling op de
kerst- en paaslunch. Vanaf dit schooljaar is de ouderbijdrage €10 lager en vervalt de bijdrage
voor het klassenuitje.
We bieden u dit jaar de keuze;
Of u betaalt de ouderbijdrage ineens (moet binnen zijn voor 31 oktober 2018)
Of u betaalt in twee termijnen;
* € 16 moet binnen zijn voor 15 oktober 2018
* € 16 moet binnen zijn voor 15 januari 2019
Wij verzoeken u vriendelijk om de ouderbijdrage, onder vermelding van de naam en de
klas van uw kind(eren), over te maken NL41RABO0300656637 tnv Stg. Almere Speciaal /
Aventurijn.
LET OP DIT IS EEN NIEUW REKENINGNUMMER.
Mocht het voor u niet mogelijk zijn de ouderbijdrage te betalen kunt u contact opnemen met
Dunja of Lilian van onze school.

De ouderraad vraagt hulp bij de volgende activiteiten:







Hulp bij het verzorgen van koffie tijdens de sportdag op 22 november (hele dag)
Versieren herfst 11 oktober vanaf 13.00 uur
Versieren kerst 6 december 8.30 uur
Versieren winter 10 januari 8.30 uur
Versieren lente 14 maart 8.30 uur
Versieren zomer 6 juni 8.30 uur

Heeft u ideeën voor een informatieve thema avond of koffieochtend , geef deze door aan
de ouderraad

or.aventurijn@almere-speciaal.nl
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Halloweenfeest
Het Halloweenfeest op 19 oktober wordt helemaal door de leerlingen georganiseerd. De
leerlingen hebben in alle klassen verteld wat de
bedoeling is. Ze houden zelf een lijst bij met
aanmeldingen en ze hebben uitgerekend dat
iedereen E2,50 moet betalen om uit de kosten
te komen. Ook hebben ze zelf aan de teamleden van Aventurijn gevraagd wie er wil helpen
toezicht houden. Wij vinden dat ontzettend
knap!

Rekenen met eieren
Nu we een prachtig dierenverblijf hebben zijn er ook kippen. De kippen zijn inmiddels flink gegroeid en ze leggen eieren. Dat is natuurlijk heel erg leuk en leerzaam! Samen met de leerlingen bezoeken we de kippen en zoeken we de eieren.
Als we alle eieren gevonden hebben dan kunnen we ze tellen en in BK1 hebben
ze ook lekker van de eitjes gesmuld hmmmmmm
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Moppentappers
Een man stapt de bus in en vraagt aan de buschauffeur: “Gaat u naar
Artis?” -Nee zegt de buschauffeur, “ik moet gewoon werken”
Twee kraaien zitten op een tak. Dan vliegt er ineens een straaljager
over. Zegt de ene kraai: “die gaat hard!” Zegt de ander: “Nou, ik zou
jou wel eens willen zien vliegen als je staart in brand staat!”

Weet jij ook een goede mop of raadsel? Geef hem door aan je juf of meester en wie weet staat hij volgende
keer in de nieuwsbrief!

Alarm
Op woensdag 12 september sloegen de schoolleiders en teamleiders van Stichting Almere
Speciaal alarm.
Zij deden dit voor een betere salariëring voor
assistenten, logopedisten, conciërges,
secretaresses, teamleiders, ortho/psychologen en directeuren. Allen ook dagelijks werkzaam
aan de kwaliteit van het onderwijs.
De leerkrachten kregen er onlangs een stukje
salaris bij. Toch blijft ook voor hen de werkdruk hoog.
Dit jaar is goed merkbaar dat minder mensen een baan in het onderwijs aantrekkelijk vinden.
De vacatures blijven open staan, nauwelijks
reacties en al helemaal geen invallers bij ziekte en uitval van leerkrachten en assistenten.
Wij maken ons hier grote zorgen om.
Het is tijd dat het onderwijs qua salaris en
werkdrukweer een aantrekkelijke werkplek wordt.
Onze leerlingen verdienen het!
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Wist-je-dat……
…...… Mandy uit EG2 zondag 30 september op televisie
komt bij de vriendenloterij?
……….Mandy verrast is door Johnny de Mol met een optreden van haar idool Tino Martin?
………. Dit georganiseerd werd door de vriendenloterij en
stichting Metakids?
………..Er ook leerkrachten van Aventurijn waren uitgenodigd?
………. Mandy heel erg van Pizza Margarita houdt?
………. De juffen met Johnny de Mol op de foto zijn geweest?

Receptie Aventurijn

Iedere morgen wordt de telefoon van 8.00-9.15 uur op Aventurijn opgenomen door de
leerlingen. Zij worden begeleid door medewerkers/ vrijwilligers. Dit noemen we interne stage receptie.
Ze nemen de telefoon op voor Olivijn en Aventurijn.
Het kan voorkomen dat het gesprek aan de telefoon voor de leerling te moeilijk is, dan neemt de begeleider die ernaast zit het gesprek over. De leerlingen schrijven o.a. op
hoe laat er
gebeld wordt en wat er moet worden doorgegeven. Dit mailen ze dan naar
de desbetreffende leerkracht.
Er is ook een duidelijke instructie dat ze leerkrachten niet onder schooltijd
mogen storen, ze mogen dan alleen mailen.
Mocht u ’s morgens dus bellen, dan weet u dat u een leerling van
Aventurijn aan de telefoon krijgt
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Jeugdfonds Sport en Cultuur
Olivijn heeft posters en folders binnen gekregen van Jeugdfonds Sport en Cultuur. De poster hangt op
verschillende plekken in de school
Bij de vakdocent bewegingsonderwijs, vakdocent muziek en de vakdocent drama
hebben we folders met meer informatie.
Het jeugdfonds Sport en Cultuur staat garant of deels garant voor kinderen waarvan ouders het niet
breed hebben.
Kinderen t/m 18 jaar kunnen op deze manier toch deelnemen in de sport en cultuur
wereld.
Een sportclub, een vereniging, toneel, dans of een muziek
instrument, jeugdfonds kan helpen.
Simone Tang, onze vakdocent bewegingsonderwijs is
tussenpersoon voor Jeudfonds binnen onze scholen. Alle
aanvragen lopen via haar.
Voor meer informatie kan je met haar contact op-nemen.
s.tang@almere-speciaal.nl
“Iedereen kind kan meedoen!…”
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