Nieuwsbrief 2
Jaargang 9
02-11-2018
www.aventurijn.almere-speciaal.nl

“De 2e editie van de nieuwsbrief schooljaar 2018-2019 ”
Griezelig gezellig!
Het is inmiddels november en de dagen worden weer korter. De ouderraad heeft de
school weer in herfstsfeer gebracht met
mooie versiering en de tuin wordt langzaam
weer klaar gemaakt voor de winterperiode.
Na een welverdiende herfstvakantie is er door
veel leerlingen nog volop nagepraat over het
Halloweenfeest van 19 oktober. Dit werd door
de leerlingen zelf georganiseerd en het was
een groot succes. We willen dan ook iedereen
bedanken die dit mede mogelijk heeft gemaakt en in het bijzonder de ouders en vrijwilligers die de leerlingen bij dit feest hebben
geholpen.
Voorlopig zijn we uit gegriezeld en gaan we
over tot de orde van de dag.

BELANGRIJKE DATA:
8 en 9 november Studiedagen, alle
leerlingen zijn vrij
22 en 23 november Sportdag
5 december Sinterklaasviering
19 december Kerstdisco
20 december Afscheid schoolverlaters
24 december tot 4 januari kerstvakantie
7 januari Studiedag, de leerlingen
zijn vrij
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Afscheid van Wouter
Wouter heeft vanaf de start van Aventurijn bij ons op
school gewerkt als onderwijsassistent. Wouter was al
geruime tijd ziek en hij heeft in zijn ziekteperiode de
keuze gemaakt om te verhuizen naar Drenthe. Hij zal
dus niet meer terug komen bij ons op school.
Met het personeel hebben we afscheid genomen van
Wouter en we hebben hem prachtige cadeaus gegeven voor in zijn nieuwe tuin.
We wensen hem veel succes in de toekomst!

Subsidie voor Muziekonderwijs op
Aventurijn, Bongerd en Olivijn
Door een toegekende subsidie zal de komende
drie jaar extra aandacht besteed worden aan
het muziekonderwijs op Aventurijn, Bongerd en
Olivijn. De drie scholen hebben een gezamenlijke aanvraag gedaan, waarbij elke school doelen heeft gesteld die passen bij hun eigen situatie. De subsidie zal worden ingezet voor deskundigheidsbevordering, muziekprojecten, een muziekmethode en de aankoop van instrumenten.
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Stagekanjer
De stagekanjer van deze Nieuwsbrief is Joey Wulff uit EG3.
Joey gaat elke dinsdag naar stage bij woonzorgcentrum Vizier in Almere- Poort. Hij gaat hier alleen heen met de bus.
Dit is de eerste stage van Joey buiten Aventurijn. Het gaat heel goed en hij vindt het erg leuk.
Het was wel even wennen hoor, allemaal nieuwe mensen in een nieuwe omgeving. Maar daar
draait Joey zijn hand niet voor om.
Jeanine zijn begeleidster zegt dat Joey zo handig is op de computer. Hij heeft voor de bewoners
op de computer plaatjes van allerlei soorten groenten gezocht. Zo konden de bewoners aanwijzen
wat ze het liefst wilden eten, want sommige bewoners kunnen dit niet zeggen. Dit heeft Joey ook
van andere producten gedaan. Heel handig, want Jeanine kon dat niet zo snel als hij!!
Joey is ook een ster in het meezingen met allerlei Hollandse liedjes. Uit volle borst zingt hij die
mee. Dat vinden de bewoners prachtig, dat ziet Joey aan hun gezichten. Die staan vrolijk!
Joey is een goede hulp. Hij helpt bijvoorbeeld bij meer bewegen voor ouderen mee, kijk maar
naar de foto’s. Ook doet hij spelletjes zoals rummikub,
Ook heeft hij geholpen met boodschappen doen en wandelen met de bewoners. Op de foto’s is
goed te zien hoe hij het naar zijn zin heeft. Hij zou graag in een verzorgingshuis willen werken later. Hij vindt de bewoners heel aardig en de begeleiders ook!
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Moppentappers
Een meneer komt in de dierenwinkel
Hij ziet een papegaai.
Hij vraagt aan de verkoper : kan die papegaai ook praten?
De verkoper zegt : ja als je aan z'n linkerpootje trekt zegt hij: goedemorgen!,
en als je aan zijn rechterpootje trekt dan zegt hij: goedenavond!
De meneer vraagt aan de verkoper :en wat zegt de papegaai als je aan
z'n linkerpootje en aan z'n rechterpootje trekt?
Waarop de verkoper zegt: dan zegt de papegaai: DAN VAL IK OM DOMMIE
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!
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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 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 koffie ochtend , geef deze door aan
de ouderraad

or.aventurijn@almere-speciaal.nl
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Heb jij ook altijd al willen
voetballen?
Kom dan op woensdag 07 en/of 21
november 2018
van 19.30 tot 20.30 naar Sporting Almere.
Op deze avond is er een KNVB clinic voor
G-spelers.
Alle G-spelers, jongens en meisjes, jong en
oud zijn welkom om mee te doen deze
avond. Ook je vrienden zijn natuurlijk welkom.
En wie weet vind je het zo leuk dat je ons
team wil komen versterken.
Meld je wel even aan zodat we weten hoeveel voetballers er komen.
Aanmelden kan via

6

