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“De 2e editie van de nieuwsbrief schooljaar 2017-2018 ”

We hopen dat jullie allemaal genoten hebben van een
week herfstvakantie. Afgelopen maandag hadden de
leerlingen nog een extra dag vrij vanwege een studiedag. Wij zijn toen begonnen met kennismaken van het
tweede blok over de Vreedzame school ‘we lossen ruzies zelf op’. Binnenkort zullen alle klassen beginnen
met het nieuwe blok. Deze nieuwsbrief staan we stil bij
maar liefst 3 stagekanjers. Naast de externe stages
hebben we natuurlijk ook interne stages waar stuk
voor stuk kanjers aan het werk zijn! We willen elke
nieuwsbrief graag even stilstaan bij een paar van deze
kanjers.

BELANGRIJKE DATA:
30 oktober:
Studiedag
16 en 17 november:
Sportdagen
5 december:
Sinterklaasviering
20 december:
Afscheid schoolverlaters
Kerstdisco
22 december:
Kerstlunch
23 december t/m 7 januari
Kerstvakantie

5 oktober waren de leerlingen een extra dag vrij vanwege
de landelijke staking van de leerkrachten. Ook Aventurijn
ging richting Den Haag. Samen met Olivijn, Bongerd en de
taalschool lukte het ons om een bus te reserveren! Het was
druk op zowel de heen als de terug reis! Maar we hebben
ons kunnen laten zien tijdens deze actie!
Een aantal collega’s bleven op school, maar ook zij hebben
met elkaar discussie gevoerd over de standpunten van deze
staking.
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Voorstelling drama: ‘in het bos’
Maandag 16 oktober hebben verschillende leerlingen een voorstelling gespeeld voor juffen en klasgenoten.
De leerlingen hebben zelf hun kleding gekozen en een verhaal bedacht. Na weken van oefenen was het zover en kon de voorstelling worden gespeeld. Wat een leuk verhaal: De chinese kok (Splinter)en de gewone
kok (Jesper) samen met de spinnenprinses (Leyla) worden betoverd door een boze tovenaar (Sander) die
iedereen ‘versteent’. Gelukkig komt er in het bos een oude oma (Sterre) met een telefoon. Ze belt de dokter om hulp (Arunkanth). Samen met de goede tovenaar (Damian) lukt het om ze weer levend te maken.
De boze tovenaar blijft versteent achter in het bos. De directeur (Sparkle) hielp ook heel goed gelukkig. En
wat zag iedereen er mooi uit. We hebben genoten. Juf Sandra vertelde het verhaal zodat we het goed konden begrijpen.

Klasse lunch EG1
19 oktober 2017

De eerste klasse lunch van dit schooljaar van EG1 was erg gezellig en de leerlingen hebben ook een heleboel geleerd. Een boodschappenbrief maken, boodschappen doen in de Deen, tafel dekken, samen eten
met de juiste tafelmanieren, opruimen en afwassen.
Bij het boodschappen doen is gelet op de datum tot wanneer de etenswaren nog te eten zijn, bij het tafeldekken is gelet met hoeveel we gingen eten en of de messen en vorken wel goed naast de borden lagen.
Deze week hadden we naast kaas, halalvleeswaren, smeerworst en zoet beleg ook lekkere kruidenkaas,
kipkerriesalade en eiersalade.

De leerlingen en leerkrachten van EG1
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Stagekanjer
De stagekanjer van deze nieuwsbrief is Martin van Ramshorst uit eindgroep 1.
Martin gaat naar stage bij de Trekvogels op de groep Zwaluw in Ermelo.
Zijn stage is gestart in april 2017. Martin ging toen 1 dag in de week
naar stage. Dit werden er al snel 2 en na de zomervakantie is hij er 3
dagen gaan stagelopen.
En………na de herfstvakantie gaat hij er 4 dagen stagelopen van dinsdag t/m vrijdag. Martin gaat in december van school af, en zo kan hij
goed wennen aan zijn dagbesteding.
Het onderstaande stukje heeft Martin samen met Eline zijn begeleidster geschreven.
Martin is een gezellige jongen die het erg naar zijn zin heeft op groep
Zwaluw.
Hij zit met allemaal meiden op de groep, maar dat lijkt hij maar wat
gezellig te vinden.
Hij vindt het leuk om te voetballen en te
skelteren in de grote zaal op donderdag. En geniet erg van het Dansen op
Muziek op woensdag. En wat kan die Martin goed dansen zeg.
Ook tijdens het klusjes doen laat Martin zich van zijn beste kant zien. Hij
helpt mee schoonmaken en boodschappen doen en weet precies hoe alles
hoort. Zelfs de wasbakken schoonmaken kan Martin. Goed het schroefje losdraaien om alles goed te poetsen.
Hij speelt ook samen met de juffen en andere groepsgenootjes spelletjes,
met het scheerschuim (en dan ook lekker
smeren natuurlijk..) en helpt mee koffie
rond delen.
Op dinsdag hebben wij ook nog altijd gym,
waar Martin goed het parcourtje kan lopen
en ook kan klimmen en klauteren.
Een tijdje geleden zijn we nog bij het Zomerfeest geweest op het terrein van ’s HeerenLoo, waar wij in een grote leger truck mochten zitten. Dit was toch wel een beetje spannend, maar met een juf dicht in
de buurt, vond Martin het toch ook wel erg stoer.
En af en toe een ritje op het hobbelpaard laat Martin ook niet voorbij
schieten.
Zoals jullie kunnen lezen doet Martin daar allemaal hele leuke dingen.
Als wij Martin naar zijn stage vragen geeft hij met een stralende lach
aan dat hij het naar zijn zin heeft op de groep Zwaluw.

Oproep van de ouderraad:
Nog even en het is weer zover: KERST !
Daarom zoeken wij nog enthousiaste ouders om te helpen versieren op school
Wanneer: vrijdag 8 december in de ochtend om 8.30 uur
VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK
Mvg De Ouderraad
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Leerkracht van het jaar SO
In onze vorige nieuwsbrief vertelde we over Christa die genomineerd was voor leerkracht van het jaar
speciaal onderwijs 2017. Inmiddels is de uitreiking geweest! En volgens ons geheel terecht is Christa ook
echt gekozen tot leerkracht van het jaar! Ze is op school goed in het zonnetje gezet. We zijn als school
dan ook super trots!

De ouders in de medezeggenschapsraad stellen zich voor:
Wij willen ons graag even aan jullie en jullie ouders/verzorgers voorstellen.
Wij zijn Arjan de Mol (vader van Diego) en Anita Koning (moeder van Iris) en wij zijn sinds enige tijd lid
van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). Arjan is zelfs sinds dit schooljaar voorzitter
van de MR!
Omdat onze medezeggenschapsraad bij heel Almere Speciaal hoort, mogen wij meedenken en meebeslissen bij 3 scholen; de Aventurijn, de Olivijn en de Bongerd.
Een medezeggenschapsraad bestaat uit een aantal ouders (oudergeleding) en leerkrachten
(personeelsgeleding) van een school en denkt en beslist mee over beleidszaken. We denken bij voorbeeld
mee over de veiligheid in en om de school, de financiële plannen van de scholen, maar ook over hele andere zaken zoals bijvoorbeeld bijscholing van het personeel, de schoolgids of schooltijden.
Om jullie een beetje een idee te geven, volgt hieronder een opsomming van een aantal zaken die het afgelopen schooljaar in de MR besproken zijn:
- parkeerbeleid Aventurijn
- parkeerbeleid Olivijn
- nieuwe directeur Bongerd
- gewijzigde schooltijden Aventurijn
- werk- en pauzetijden van de leerkrachten
- vertrek directeur/bestuurder Passend Onderwijs
- Privacy Protocol scholen
- uitbreiding schoolgebouw Aventurijn
- jaarplannen Aventurijn, Olivijn en Bongerd
Hebben jullie nog vragen of wil je gewoon iets meer weten over de MR of
over de onderwerpen die we bespreken, dan kun je natuurlijk altijd contact met ons (oudergeleding namens Aventurijn) opnemen of met de personeelsgeleding van de MR (juf Loes en juf Patricia namens
Aventurijn); MR@almere-speciaal.nl
Groetjes van Arjan en Anita
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Interne stagekanjer receptie
Deze nieuwsbrief is de interne stagekanjer Tiziano Pinas uit MG4.
Als jullie goed hebben opgelet zien jullie elke maandag en dinsdagochtend Tiziano achter de receptie
zitten. Tiziano begint om 8.00 uur in de ochtend, wat betekent dat hij vroeger op school moet zijn en
eerder naar huis toe mag. Hij gaat dan om 14.00 uur naar huis.
Bij de receptie is het belangrijk om nette kleding aan te hebben en een shirt van Aventurijn, zodat de
bezoekers zien dat Tiziano een “werknemer” is. Dat was wel even wennen voor Tiziano.
En dan nog al die verschillende werkzaamheden die er bij de receptie gedaan moeten worden. De telefoon opnemen, vragen op welke school de leerling zit, in welke klas, wat er aan de hand is. Dit lijkt
makkelijk, maar wat het moeilijk maakt, is dat de mensen vaak moeilijk te verstaan zijn. Dan is het de
kunst om met allerlei vragen er achter te komen met wie hij spreekt, wie de mensen willen spreken of
wat ze willen doorgeven. Tiziano wordt hier steeds handiger in.
Als ouders/verzorgers een boodschap hebben doorgegeven is het de taak van Tiziano om dit door te
geven aan de leerkracht. Voor Aventurijn doet hij dit via de mail, waar hij een ware kampioen in is. Hij
schrijft keurige mailtjes, met mooie zinnen, hoofdletters en punten. Voor Olivijn doet hij dit via een speciaal programma op de computer.
Daarnaast ontvangt hij bezoekers, brengt die naar hun afspraak, vult de kopieerapparaten aan, maakt
de tafels in de hal schoon en zorgt dat de receptie schoon is.
Al met al heel veel taken die Tiziano steeds beter af gaan. Soms heeft hij wat minder zin, maar doet
dan toch zijn best.
Tiziano heeft niet door dat hij al zo veel heeft geleerd, maar als we dat samen bespreken ziet hij in dat
het een heleboel is. En…..hij leert elke dag weer meer!
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Interne stagekanjer boerderij
Het blijft altijd lastig om een stagekanjer te kiezen maar Myrthe Verhoeven heeft zich tijdens boerderijstage werkelijk van al haar goede kanten laten zien!
Myrthe zit in de middengroep 4 en heeft in het begin van het jaar als interne stage boerderij gekozen.
Als je Myrthe een beetje kent zal dat geen verrassing zijn. Myrthe is van jongs af aan helemaal gek van
dieren. Klein als een mier, groot als een koe, harig als een konijn of glad als een slang, het maakt haar
niet uit. Elk dier vindt wel een plaatsje in haar hart!
De boerderij lijkt dus de perfecte plek voor haar om stage te lopen. Elke dinsdagmiddag gaat ze, met
onze eigen Aventurijnbus, naar “de Stadsboerderij” op “de Kemphaan”. Myrthe neemt Iris, Daniël, Appie, Giovanni, Samantha en meester Joost voor de gezelligheid mee!
Op de stadboerderij van boerin Tineke en boer Tom gebeurt een hoop. Ze verbouwen biologische bietjes, pastinaken, wortels, pompoenen, uien en nog veel meer. Natuurlijk zijn er ook dieren. De stal staat
nu helemaal vol met koeien en stieren. Als het in de herfst koud wordt, gaan ze van het land af en blijven lekker warm binnen in de stal. Voordat we echt aan het werk gaan we daarom altijd eerst even in
de stal kijken om deze lieve beestjes gedag te zeggen en niet te vergeten, te aaien.
Aaien is leuk, maar er moet op deze stage ook gewerkt worden. De koeien hebben honger dus we nemen (niet teveel) hooi op onze hooivork en verdelen het eerlijk zodat alle koeien ongeveer even veel
krijgen. Daarnaast kijken we altijd even wat de koeien eigenlijk allemaal lusten. We geven ze alles wat
we vinden; appels, bietjes en wortels, noem maar op! Myrthe kan je vertellen of ze dit lusten, vraag
het haar eens! In het begin is het trouwens best wel een beetje eng, zo’n groot beest uit je hand te laten eten, maar Myrthe doet het en schrikt zelfs niet als die grote, slijmerige, ruwe, blauwgrijze koeientong haar hand raakt!
Myrthe steekt eigenlijk altijd gelijk haar handen uit de mouwen. Ze laat zien dat ze zelfstandig kan werken. Ze heeft een grote inzet en draagt de verantwoordelijkheid. Vaak werken we in twee teams.
Myrthe heeft de laatste tijd veel geoefend met zelfstandigheid, samenwerken en leiding geven in een
team. Een klusje dat bijna elke week terugkomt is
het schoonmaken van het kippenhok. Myrthe verzamelt eerst samen met het team, het gereedschap
dat ze nodig hebben. Daarna worden de taken verdeeld. Wie raapt de eieren, voert de kippen, ververst het water, mest het hok uit en haalt nieuw
stro of hooi? Wat is het verschil eigenlijk tussen
hooi en stro? Dat was de huiswerkopdracht voor
deze week en die kanjer van een Myrthe heeft vast
en zeker een antwoord! Om dit alles ben jij, Myrthe
Verhoeven, deze keer onze stagekanjer!
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BOCCE

Wie?
Iedereen
Wat?
Special Olympics Regionaal
BOCCE
Waar?
Topsporthal Almere poort:
Pierre de Coubertinplein 4, 1362 LB
Almere
Wanneer?
Zaterdag 4 november

Bocce
Ben jij op zoek naar een nieuwe sport waarin plezier, precisie en teamwork
samen komen?
Dan is Bocce misschien iets voor jou!
Bocce is een mikspel, lijkt enigszins op jeu de boules. Het doel is om jouw
vier ballen zo dicht mogelijk tegen de ‘pallina’ aan te rollen.
Het is een sport die individueel en in teamverband gespeeld kan worden
(2 tegen 2 of 4 tegen 4). Het draait uiteindelijk veel om slim teamwork en
goed mikken.
Tijdens deze dag kan je de sport uitproberen.

Tijdstip?
08:30-1600
Kosten?
Geen kosten aan verbonden

Zelf eten en drinken meenemen!!

Informatie
Contact
Opgave
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Meedoen & Sport
Email: meedoenensport@triade-flevoland.nl
www.meedoenensport.nl
Shirley Schiltmeijer
sschiltmeijer@triade-flevoland.nl
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Zwemmen en Jeugdsportfonds Almere.
Mocht u financieel niet in staat zijn om zwemlessen te betalen dan is het mogelijk om via het Jeugdsportfonds Almere de zwemlessen voor het A-diploma (deels) vergoed te krijgen. Er zijn 4
zwemverenigingen/scholen op verschillende locaties in Almere die deelnemen. Per zwemschool verschilt de bijdrage van de ouders. Het is gebruikelijk dat Jeugdsportfonds Almere een check uitvoert
op het inkomen van de ouders om te kijken of u in aanmerking komt voor deze vergoeding. Aanmelding geldt voor kinderen vanaf 5 jaar. De aanmelding gaat altijd via een intermediair.
Vergoeding geldt alleen voor het A-diploma en een aanvraag is niet mogelijk als u al een aanvraag
heeft voor een andere sport.

Deelnemende verenigingen, locaties en kosten voor de ouders.
- Zwemvereniging De Watervrienden: een opleiding voor het a-diploma die hoort bij het lidmaatschap
van de zwemvereniging.
Zwembad aan de Bachweg 3 in Muziekwijk. Geen extra kosten voor de ouders.
- Zwemschool Aquayara Almere, met de volgende zwembaden: Zwembad Operetteweg 102 in Muziekwijk en Zwembad Carel Willinklaan 75 in Tussen de Vaarten. Extra kosten: €30.00 voor het afzwem-

men.
- Zwemschool van Rheenen Sport, met de volgende zwembaden: Zwembad Sportpark Rie Mastenbroek
2 en Zwembad Sportpark Fanny Blankers-Koen, Marathonlaar 10. Extra kosten: €55.00 voor afzwem-

men, pasje en hulpmiddelen.
- Zwemschool van Optisport, met de volgende zwembaden: Zwembad Almere-Poort , Pierre de Coubertinplein 6; Zwembad Optisport De Vrijbuiter, Globeplein 1 in Buiten en Zwembad Optisport AlmereStad , J S Bachweg 3. Extra kosten: €29.60 voor het afzwemmen.
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Karate clinic

Wie?
Super COOL leden en belangstellenden
Wat?
Karate clinic
Waar?
Topsportcentrum
Pierre de Coubertinlaan 7
Almere - Poort
Wanneer?
Zaterdag 18 november
Tijdstip?
11:00 – 12:30 uur
Kosten?
Gratis clinic.

We gaan eens wat nieuws en leuk proberen.
Een clinic Karate tijdens aan het NK jeugd Karateo in
het Topsportcentrum.
Vergeet niet makkelijk zittende kleding aan te doen.
Wil je meedoen? Geef je dan snel op bij:
actief@triade-flevoland.nl

Informatie
Contact
Opgave

Actief
Email: actief@triade-flevoland.nl
Shirley Schiltmeijer
0613090643
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Schaatslessen

Wie?
Super COOL leden en belangstellenden
Wat?
Schaats lessen
Waar?
IJsbaan Schipperplein
adres: Schipperplein 2
Wanneer?
Donderdag 16, 23, 30 nov. en 7 en 14 dec.
Tijdstip?
18.45 – 20.00 uur
Wij zijn vanaf 18.30 aanwezig.
Taxi heen: 18.30 uur; Taxi terug: 20.15 uur
Kosten?
€ 1,00 per les, totaal € 5,00.
We gaan weer lekker schaatsen op het Schipperplein.
Handschoenen aan en lekker kleding tegen de kou. Vergeet niet makkelijk zittende kleding aan te doen.
Wil je meedoen? Geef je dan snel op bij:
actief@triade-flevoland.nl

Informatie
Contact
Opgave

Actief
Email: actief@triade-flevoland.nl
Shirley Schiltmeijer
06-13090643
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