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“De 2 e editie van de nieuwsbrief schooljaar 2015-2016 ”
BELANGRIJKE DATA:
13 oktober: extra ouderavond
overvragen TLV tot 18
5 november: thema avond voor
ouders door ouders
19 tot 23 oktober:
herfstvakantie
26 oktober tot 30 oktober:
Week van de oudergesprekken
Studiedag i.v.m. leerlingbespreking:





2 november middengroepen
3 november
eindgroepen en
BOG
5 november
brugklassen, EMB
en ESO

Bij Aventurijn:

De afgelopen periode is er erg hard gewerkt
in de school. De leerlingen hebben hard gewerkt in de groepen, de stages en de praktijkvakken. De teamleden hebben hard gewerkt aan de groepsplannen en de leerlingplannen. Tussen al het harde werken
door was er op vrijdag 18 September tijd
voor een klein feestje. We hebben met de
hele school geproost omdat de school 5 jaar
bestond. Wat fijn dat er zoveel gasten waren
en dat we ook zoveel ouders hebben gezien
die dit met ons mee vierden. Afgelopen week
was de schoolfotograaf op school en is iedereen weer op zijn mooist op de foto geweest.
Op 1 oktober was de algemene ouderavond. Dit jaar waren er gespreksrondes
naar keuze waar iedereen aan kon deelnemen. Vooral bij de gespreksronde over stage
en uitstroom was het erg druk. Mooi om te
zien dat er zoveel belangstelling was. We organiseerden deze ouderavond met behulp
van tips van ouders. Heeft u ideeën voor volgend schooljaar? laat ons dat gerust weten.
Tijdens de informatieavond heeft Adrie kort
gemeld dat de toelaatbaarheidsverklaringen standaard tot achttien jaar worden
afgegeven door het samenwerkingsverband
Passend Onderwijs. Uitzonderingen hierop
zijn mogelijk. Deze mededelingen kwam voor
veel ouders onverwacht. Na de ouderavond
kregen we dan ook veel vragen en zijn ouders ook via andere kanalen op zoek gegaan
naar antwoorden. Wij organiseren aanstaande dinsdag 13 oktober een extra informatie avond. Inmiddels hebben de ouders
van alle leerlingen hiervoor een uitnodiging
ontvangen. Heeft u vragen over deze avond,
neem gerust contact met ons op.
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Begeleiding naar de sportverenigingen;
Als gymleerkrachten willen wij graag dat de leerlingen ook na schooltijd sporten. Vanuit de gemeente hebben we mogelijkheden gekregen om een combinatiefunctionaris binnen de stichting
aan te stellen. De combinatiefunctionaris kan u helpen in het zoeken naar een geschikte sportclub voor u kind. Deze taken worden dit jaar uitgevoerd door Christa Rietberg. Mocht u hulp nodig hebben in het zoeken naar een geschikte sportclub dan kunt u mailen naar
c.rietberg@almere-speciaal.nl. U mag ons ook altijd aanschieten op de gang of in de gymzaal.
Zwemlessen
Elke donderdag worden er zwemlessen aangeboden voor leerlingen die nog niet in het bezit zijn
van hun A-diploma. Het zwemmen vindt plaats bij van Rheenen Sport, aan de overkant van
Aventurijn , waar leerlingen onder begeleiding van een ouder naar toe lopen. De zwemlessen
worden gegeven door Natalie van Tolij, in kleine groepjes van maximaal vier leerlingen en kosten
€2.50 per les. Wij raden aan om dit in combinatie met reguliere zwemlessen te volgen omdat dit
het leerproces enorm bevordert. Op dit moment is er een wachtlijst maar ons doel is om zoveel
mogelijk leerlingen van Aventurijn en Olivijn te voorzien van een A-diploma. Opgeven voor de
wachtlijst kan door een mail te sturen naar: n.vantolij@almere-speciaal.nl
Voor het halen en brengen zoeken wij nog
hulp; mocht u in de gelegenheid zijn om ons
hierbij te helpen dan horen wij dit graag.
De vaksectie bewegingsonderwijs,
Anna-Maria van Dillen, Natalie van Tolij
en Christa Rietberg

Van school af!!
Ja, het is echt waar……Jamy Westerveld heeft op 24 september 2015 afscheid genomen van
haar medeleerlingen en van Aventurijn.
Een GROTE wens van Jamy was, een baan bij de Gemeente!! Daar was zeker 2 jaar geen
geld voor….
Maar het gezegde luidt, de aanhouder wint! Deze uitdrukking is zeker bij Jamy op zijn plaats.
Jamy heeft een baan gekregen voor 30 uur bij de Gemeente Almere. Ze gaat daar aan het
werk als bode. Jamy en haar ouders zijn SUPER blij en wij heel erg trots dat dit gelukt is.
Op de foto’s is te zien dat Jamy haar contract met haar vader doorleest en de mensen die het
voor elkaar hebben gekregen verwent met taart en een cadeautje!!
Jamy we wensen je heel veel succes.
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5 jaar Aventurijn
Op vrijdag 18 September hebben we het 5-jarig bestaan van onze school gevierd. We hebben geproost en
gefeest. Er was een quiz met vragen over de school. Heel veel leerlingen wisten de goede antwoorden op de
vragen. Voor iedereen was er een zakje chips en een presentje. Heel gezellig.

Wist u dat?

Leerlingen in de leerlingenraad hebben aangegeven dat ze het kinderachtig vinden om de klassen rond
te gaan als ze jarig zijn. Omdat het soms ook erg kan storen tijdens de lessen hebben we samen nagedacht over een oplossing. Leerlingen die jarig zijn mogen hun traktatie op de teamtafel neerzetten zodat alle medewerkers tijdens de pauze zelf iets lekkers kunnen pakken. Er ligt een grote kaart bij de
traktatie zodat iedereen daar iets op kan schrijven voor de jarige.

Advertentie:

te koop in
de Boodschappenwinkel
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MG1 doet de was
Thema “De Was”
Op donderdag wordt er in 2 groepen een spel gespeeld dat gaat over wassymbolen en de was. Spelenderwijs worden woorden en afbeeldingen geoefend. Het blijkt dat het best lastig is om alle verschillende woorden te leren. We blijven daarom nog werken aan dit thema. Leuk om thuis eens te
informeren naar wat uw zoon of dochter al weet over wassen, sorteren, droger, wasmachine en
wasetiketten.

Vrijwilligers dag Rabobank
Zoals elk jaren kwamen de vrijwilligers van de Rabobank weer een dagje bij ons in de school om te klussen. We zijn daar elk jaar weer heel
erg blij mee want het is een mooie kans om samen met de vrijwilligers
en de leerlingen praktisch
aan de slag te gaan.
Er is weer veel werk verzet in
en om de school en ook de
leerlingen hebben goed geholpen. De cateringgroep
zorgde voor een heerlijke en
welverdiende lunch. Bedankt
allemaal en tot volgend jaar!
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Stagekanjer Wouter Brink
Wouter heeft meerdere stages gelopen en had vorig jaar nog de hoop om uit te mogen stromen bij Tomin Verpakken.
Maar… door de Participatiewet kwam die hoop te vervallen, want er kon niet meer uitgestroomd worden
naar de sociale werkvoorziening. Daarop zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe werkplek voor Wouter.
Door een advertentie van Telesuper zijn we gaan praten om te vragen of ze ook stageplekken voor onze leerlingen konden bieden en eventueel uitstroomplekken. De directeur van de Telesuper wilde dit wel
gaan proberen en zo is Wouter in april 2015 begonnen met stage bij de Telesuper.

Spiegelen
Ritten klaarzetten

Telesuper is een online supermarkt, waar de taken die Wouter mag doen o.a. zijn:
Kratten sorteren, distributie schoonhouden, schoonmaken van kratten, klaarzetten van kratten, opruimen, inruimen vracht, ritten klaarzetten en controleren gepickte orders/kratten.
Bij de Telesuper wordt Wouter heel regelmatig gecoacht en worden de werkzaamheden naar zijn mogelijkheden aangepast. Met behulp van een goede begeleidster en begeleider op de werkvloer is Wouter
tot een hele fijne werknemer bij de Telesuper gegroeid.
Hij is in de afgelopen maanden zo gegroeid dat hij een contract voor 27 uur aangeboden heeft gekregen!!!!!

Bloemen van zijn
Begeleidster

Stageverslag

We zijn heel trots op Wouter, want hij heeft er heel hard voor gewerkt. GEFELICITEERD!!!
In december gaan we afscheid van Wouter nemen, want dan is hij 20 jaar. Het is heel erg fijn dat hij
dan naar zo’n fijne plek uit kan stromen. Wouter we zullen je gaan missen.
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Oproep vanuit het atelier
In het atelier zijn we op zoek naar:

plastic flessen, melkpakken en
kranten.
Als u deze voor ons heeft dan maken wij er iets
moois van!
Groetjes van Laurette uit het atelier

Zwemmen voor de vakantie!
Omdat het bijna herfstvakantie mogen alle leerlingen een keer extra zwemmen in plaats van gymmen. We doen dit altijd op vrijdag. Ook BK1 was aan de beurt om te zwemmen. Voor veel leerlingen uit de brugklas was het de eerste keer in het zwembad bij de school. Het was heel erg leuk
en het ging ook heel erg goed!

Nieuwe buren
Sinds kort is in het gebouw van het taalcentrum stichting Inspiratie gehuisvest. Dit is een buurtcentrum waar iedereen welkom is. Er komen momenteel veel mensen vanuit het AZC. We hebben kennisgemaakt met de medewerkers van de stichting en vanuit het MT is er goed contact
met de medewerkers. Wij krijgen regelmatig vragen van ouders over eventuele overlast. Als wij
overlast ervaren dan zullen we dit ook altijd melden bij de medewerkers en samen naar een oplossing zoeken. Wij merken dat zowel de medewerkers als de bezoekers open staan voor gesprek en mee willen denken. Mocht u toch nog vragen hebben neem dan gerust contact met ons
op.
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