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BELANGRIJKE DATA:
17 t/m 21 oktober:
Herfstvakantie
4 november:
Studiedag , alle leerlingen zijn vrij
5 december:
Viering Sinterklaas (informatie volgt)
21 december:
Afscheid schoolverlaters
Kerstdisco
24 december t/m 8 januari
Kerstvakantie

Fijne herfstvakantie !
De herfstvakantie is alweer aangebroken en als we de leerlingen moeten geloven, dan waren ze daar ook erg aan toe.
Het is dan ook druk geweest de afgelopen periode. In de
groepen is er hard gewerkt en ook bij praktijkvakken is er
veel geleerd. In de tuin is er volop geoogst en de afgelopen
dagen zijn er alweer bloembollen geplant door de leerlingen.
Zo hebben we straks in het voorjaar weer een mooie bloeiende tuin.
De leerlingplannen met de doelen voor de komende periode
zijn meegegeven en na de vakantie zijn de eerste oudergesprekken op school. Voor de leerlingen die stage lopen vinden de tussenevaluaties deze periode plaats.
Maar nu dus eerst genieten van een welverdiende herfstvakantie!
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Arbeidsvaardigheden
Het leren van arbeidsvaardigheden vinden we erg belangrijk bij
Aventurijn. We bieden dit aan met behulp van het materiaal van
Zedemo. Bij het aanleren van arbeidsvaardigheden zijn de leerlingen ineens collega´s van elkaar en de leerkracht is de werkgever. Er wordt aandacht besteed aan het procesmatig werken
maar bijvoorbeeld ook aan het vragen om hulp en het afmaken
een taak. Dat is soms best moeilijk. Als een leerling een opdracht leuk vindt dan gaat het vaak gemakkelijk maar het
wordt moeilijker als je een opdracht niet zo leuk vindt. Bij arbeidsvaardigheden leren de leerlingen wat ze in verschillende
tuaties moeten doen. Ook leren ze vaardigheden zoals sorteren,
schroeven en losse onderdelen in elkaar zetten. Als je de verschillende arbeidsvaardigheden goed beheerst dan helpt dat je
voorbeeld bij een stage en uiteindelijk vergroot het de kansen
voor later. Hoe zelfstandiger je kunt werken hoe meer mogelijkheden je hebt in de praktijk.

van

van

sibij-

Bezoek Brownies en downies
Zeven leerlingen van EG1 hebben een bezoek gebracht aan Brownies en downies. Juf Karin reed met de
Aventurijnbus naar Almere buiten. Ook juf Dinie kwam (op haar vrije dag) langs. Fenna loopt op vrijdag
stage bij Brownies en downies. Nordin loopt hier op dinsdag stage. Ze hebben het erg naar hun zin.
Omdat we in eindgroep 1 en 2 werken over het thema “horeca” kunnen we veel leren van een bezoek aan
een horecagelegenheid. Fenna neemt de bestelling op. We mogen kiezen tussen thee of limonade en appeltaart of een brownie. Dat vinden we erg lekker. Fenna doet haar werk heel goed. Het is heel gezellig.
Toevallig komt ook de vader van Fenna een kopje koffie drinken. Hij komt gezellig bij ons zitten. Claudia is
de stagebegeleidster van Nordin en Fenna.
Groetjes van juf Jasmijn en juf Karin
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Nieuws uit het atelier
In het atelier zijn we alweer druk aan het werk. Zo hebben verschillende klassen rond het thema herfst allerlei
kunststukken gemaakt
De ene klas heeft met kranten en tijdschriften uiltjes
gemaakt, een andere klas heeft een multimedia project
gedaan met verf en papier waar schitterende nacht
schilderijen uit zijn gekomen.
Ook is er gewerkt met klei. Leerlingen hebben een
duimpotje gemaakt wat gebruikt werd als basis voor een
uiltje.
Nadat het een week aan de lucht gedroogd heeft zijn de
uiltjes gebakken in de speciale kleioven. Dat bakken
duurde wel 24 uur.
Toen was het tijd om de uilen een kleur te geven. Dit
noem je glazuren. Het bijzondere aan glazuurverf is, dat
als je het op de werkstukken doet het nog niet de kleur
is die het wordt.
Dus moesten de leerlingen heel goed nadenken en zich
een voorstelling maken hoe het zou worden.
Na het glazuren gingen alle uilen weer 24 in de oven.
Het was een heel proces maar het resultaat is geweldig.
De uilen komen door de school heen te staan zodat iedereen kan zien hoe ze zijn geworden.
Ook komen de boom schilderijen in de gang te hangen.

Kom gerust eens langs om te kijken naar wat de leerlingen allemaal maken.

KAMPDAGEN !!!!
Zoals we op de ouderavond hebben gemeld zijn de kampdagen gewijzigd. We
gaan van 3 t-m 7 juli op kamp en de dagen zijn als volgt verdeeld:
Ma-di:
brugklassen
di-woe:
middengroepen, ESO en BOG
woe-vrij:
eindgroepen en EMB (een dag)
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Bollen planten
We hebben maar liefst 700 bloembollen die in de schooltuin geplant moeten worden. De leerlingen
doen dit met speciale bollenstekers en dat is nog niet zo makkelijk. Er moet een vaste afstand tussen de
bollen zitten en ze moeten best diep de grond in. Zoals jullie kunnen zien wordt er goed samen gewerkt
en gebruiken de leerlingen speciale ‘matjes’ onder hun knieën.
We kunnen niet wachten tot het voorjaar!

Wauw, wat een leuke actie!!
Er is een geweldige actie van start gegaan bij alle DEEN supermarkten! Met deze actie kunt u munten sparen…doet u mee??
Met deze munt kunt u een doel kiezen om te sponseren.
Scouting Almere Haven is een van de goede doelen, en bij deze scouting zijn leerlingen van
Olivijn en Aventurijn actief!!

Hoe gaat het in zijn werk?
U krijgt bij iedere €15,- aan boodschappen én bij actieproducten een actiekaart voorzien van een sponsormunt. Aan de
binnenzijde van de actiekaart staat welk voordeel u heeft gewonnen.
In elk filiaal staan kokers voor 4 lokale verenigingen en de
laatste koker is gereserveerd voor het Jeugdsportfonds.
De munten worden door de klanten in de koker gestopt van de vereniging die zij willen steunen, of het
Jeugdsportfonds. Hoe meer munten de vereniging verzamelt, hoe hoger het sponsorbedrag dat zij ontvangen van DEEN.
DEEN steunt met het Jeugdsportfonds ook kinderen die de middelen niet hebben om te kunnen sporten.
De koker van scouting Almere Haven staat bij DEEN in Haven….
Wil de Wilde gaat ook munten verzamelen, kinderen mogen munten ook op school inleveren. Wil de Wilde
zorgt er dan voor dat ze terecht komen in de koker van Scouting Almere Haven.

Help u ons sparen??
Hoe meer muntjes, hoe meer het oplevert voor de vereniging!
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De Pelikanen
Het zal de meesten niet zijn ontgaan. Zeker niet nadat tijdens het groepsweekend in september "De
Pelikanen" met hun mooie voertuig de prijs voor de mooiste wagen in de wacht hebben gesleept. Al
een tijdje lopen ze rond. O?!…. Wie, wat? Ja….. de Pelikanen!
In januari 2015 is er binnen de Cornelis Lelygroep een echte nieuwe groep gestart. Er waren natuurlijk al verschillende welpen en scouts groepen in de ochtend en de middag, op het land en op het water. Waarom dan een nieuwe groep starten? Een goede vraag! Binnen de reguliere speltakken is niet
altijd plaats voor kinderen met een beperking. Toch zou scouting ook voor deze kinderen heel mooi
kunnen zijn. Meer dan 4.000 kinderen met een beperking doen in Nederland al gewoon mee aan het
Scoutingspel. Bij Scouting kun je immers van alles doen en leren, ook als je een beperking hebt.
Om deze kinderen, ook in Almere, met scouting kennis te laten maken hebben we deze speciale
groep gestart. De Pelikanen. De Pelikanen zijn eigenlijk gewone welpen of scouts maar dan net even
een beetje anders. De jongere kinderen spelen als welpen in de rimboe en de wat oudere kinderen
laten uitdagen als echte scouts, compleet met het welpen of scouts uniform. Omdat de Pelikanen onderdeel zijn van de Cornelis Lelygroep hebben ze net als iedereen, de blauw/groene scouting das.
De pelikanen hebben twee keer per maand opkomst. Bij die opkomst zie je meestal meer leiding dan
bij de andere groepen. Dat komt omdat onze Pelikanen soms iets meer begeleiding nodig hebben
dan de gewone welpen en scouts.
Elke opkomst maken we enorm veel plezier, beleven we avonturen en worden grenzen opgezocht en
heel vaak zelfs verlegt. Zoals tijdens het meevaren in de kano! We zijn op ons eigen manier bezig
met het spel van scouting. We werken aan insignes, leren echte scouting technieken zoals knopen,
vuurtje stoken en routes lopen. We zingen liedjes, doen aan sport of toneel, maar maken vooral heel
veel lol met elkaar. De leiding probeert het programma zo te maken of aan te passen dat ieder op
zijn eigen manier wordt uitgedaagd om net dat te doen wat je normaal niet zou doen.
In ons korte bestaan hebben we al een aantal tradities opgebouwd. We organiseren de landelijke
scouts met een beperking dag, lopen mee met de BP-tocht, gaan op kamp en doen mee met groepsactiviteiten. Onze eerste welpen en scouts zijn inmiddels geinstalleerd en we hebben zelfs al onze
eerste overvlieger gehad! Kortom. De Pelikanen zijn leuk! Heb je na het lezen van dit stuk het idee
gekregen dat je het misschien leuk lijkt om eens mee te kijken? Dat kan altijd. Ook als je kinderen
kent voor wie de Pelikanen ook een leuke uitdaging is, schroom niet om ze in contact te brengen.
Hoe meer Pelikanen hoe gezelliger!
Groetjes namens alle Pelikanen leiding.
Pelikanen Almere pelikanenalmere@gmail.com
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BEWEEG FESTIJN
SPORTINSTUIF VOOR
MENSEN MET EEN BEPERKING
www.avzeewolde.nl
Sportinstuif voor
mensen met een
Beperking
DONDERDAG 20 OKT
SPORTHAL HET BAKEN
Bewegen is leuk en belangrijk. Door te
bewegen ontdek je nieuwe mogelijkheden.
En doe je dit samen met anderen dan beleef
je ook nog eens heel veel plezier!
Op donderdag 20 oktober organiseert Atletiekvereniging
Zeewolde voor de 4e maal het
Beweegfestijn. Speciaal voor mensen met een
beperking. Lichamelijk, verstandelijk; we laten je
graag zien wat mogelijk is. Doe je mee?
Van 10.00 tot 12.00 uur is er een Beweegplein,
van 14.00 tot 16.30 uur een Sportmeerkamp.
Allemaal in Sporthal Het Baken te Zeewolde.
Kijk op www.grenzeloosbewegenzeewolde.nl
welk programma het beste bij je past of bel:
06-26738562 (Sybrigje Westerhof)

ROLSTOEL
VAARDIGHEID+
MET KEES JAN VAN DE KLOOSTER
Haal meer uit je stoel, haal meer uit jezelf!
Stoepjes, een helling. Niet meer bang zijn om te
vallen. Een hele uitdaging.
In een veilige omgeving en met tips en trics van de
grootmeester rolstoelvaardigheid Kees Jan van de
Klooster, leer je om meer te halen uit je stoel. Er
gaat een wereld voor je open!
Deze gratis workshop is geschikt voor alle leeftijden.
En lijkt dit jou als rolstoelgebruiker net even een
brug te ver, kom dan gerust kijken!
Donderdag 20 oktober, 19.00 - 21.30 uur
Sporthal Het Baken, Zeewolde
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Kijk voor meer info en aanmelding op
www.avzeewolde.nl, of bel met Sybrigje Westerhof:

