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“De 3 e editie van de nieuwsbrief schooljaar 2015-2016 ”
BELANGRIJKE DATA:

Bij Aventurijn:

4 december: Sinterklaasviering

16 december: Kerstdisco
17 december: Studiedag
18

december:

Afscheid

lingen die uitstromen
18 december: Kerstlunch

leer-

Het wordt steeds kouder buiten en de afgelopen
week heeft onze ouderraad de school in gezellige
Sintsfeer gebracht. Op 4 december vieren we met
alle groepen Sinterklaas met een spannend ruilspel.
Daarna beginnen natuurlijk alweer de voorbereidingen voor de kerst. Veel leerlingen kijken nu al uit
naar de kerstdisco op 16 december in café Cheers.
De eerste oudergesprekken hebben eind oktober
plaatsgevonden en daarna zijn de leerlingen besproken in de leerlingbesprekingen. In de groepen wordt
er op het moment hard gewerkt binnen het rooster.
De meeste leerlingen worden in de maand November getoetst op rekenen. We gebruiken hiervoor de
CITO voor speciale leerlingen en ons leerteam toetsing coördineert dit.
Op vrijdag 20 november kwam wethouder Froukje
de Jonge bij ons op bezoek en hebben we de school
kunnen laten zien. We hebben met haar gesproken
over de uitstroommogelijkheden van onze leerlingen.
Op 24 November zal de ‘trots op’ dag van de gemeente Almere in ons schoolgebouw plaats vinden.
Alle wijkteams zijn dan aanwezig en onze leerlingen
zorgt voor het ontvangst en de catering. Houd u die
dag rekening met eventuele parkeeroverlast.
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Nieuws van de ouderraad

voor ouders door ouders
Donderdagavond 5 november organiseerde de ouderraad haar eerste Voor Ouders Door
Ouders thema-avond. Het was een succes! Het blijkt maar dat veel ouders nieuwsgierig
zijn naar de ervaringen van andere ouders en vragen hebben. Ruim 20 ouders wisselden
ervaringen uit over seksualiteit, bewindsvoering en wonen/werken in verschillende groepen.
Aan de orde kwamen o.a. het feit dat je ruim een halfjaar moet uittrekken om je kind te
laten steriliseren, hoe belangrijk weerbaarheid is of wat nu wijsheid is om te doen als je
kind eenmaal 18 wordt. Daarnaast was het voor veel ouders heerlijk om ‘gewoon’ eens
met elkaar te praten en bleek het van gedachten te wisselen van grote waarde. We staan
er niet alleen voor!
Iedereen was erg enthousiast en het was een uitdaging om binnen de geplande tijd te
blijven. De “ervaren” ouders hebben ook weer geleerd van de andere ouders en komen
graag nog een keer.
Er zijn al suggesties gedaan voor nieuwe onderwerpen.
Het was erg gezellig en vooral leerzaam voor iedereen.
We willen daarom in het 2de deel van het schooljaar nog een ouders voor ouders avond
organiseren.
Bent u ook nieuwsgierig geworden en vindt u het ook leuk om met andere ouders ervaringen te delen?

Algemene infoavond op 1 oktober
Op 1 oktober vond de jaarlijkse informatieavond voor ouders en verzorgers plaats. Vanuit
het oudertevredenheidonderzoek en vanuit de evaluatie van vorig schooljaar was er de
vraag om het eens anders te doen. Dit schooljaar was de informatie dan ook meer op
maat. Na de informatie over de groep konden de bezoekers kiezen voor diverse gespreksrondes of een bezoek aan de werkmeesters. Er waren zelfs werkmeesters die de ouders
meteen aan het werk hebben gezet. Zo werd er in de keuken heerlijke appeltaart gebakken. Wij kijken terug op een zinvolle avond en we hopen dat iedereen dit zo heeft ervaren.

2

Bezoek Activiteiten Centrum “Het Kan” (Pieter de Hooghstraat 3 Almere)
Vrijdag 16 oktober zijn 7 leerlingen uit MG1 met meester Demitri, juf Dunja en juf Karin op
bezoek geweest bij A.C. “Het Kan”. Dit is een activiteiten centrum waar mensen met een verstandelijke beperking arbeidsmatig werken. Er worden o.a. “verkoopbare producten” gemaakt
zoals kaarten, tasjes, sjaals, kussens, voorwerpen van papier-maché, mozaïek dienbladen. In
het winkeltje bij het activiteitencentrum worden deze producten te koop aangeboden. Hier is
iedereen welkom om de producten te kopen.
Het activiteitencentrum bestaat uit verschillende ruimtes
waar gewerkt wordt. Op vrijdag loopt Kasar uit de eindgroep stage bij “Het Kan”. Zij
gaat hier naar toe uitstromen
en werkt dan elke dag. Kasar
heeft het erg naar haar zin bij
het activiteitencentrum. Toen
we op bezoek kwamen was ze haar werkstuk aan het schilderen.
We hebben lekker limonade en thee gedronken met enkele cliënten en begeleiders. Leerlingen konden vragen stellen. Een vraag van Yasmina was of ze ook
herfstvakantie hadden? Nee, iedere cliënt heeft vakantiedagen en die mag hij of zij opnemen
wanneer de cliënt dat zelf wil. Wanneer je werkt heb je minder vakantie dan wanneer je op
school zit. Ook duren de werkdagen langer: tot 16.00 uur, dan gaat iedereen naar huis. Het
was een leuk en leerzaam bezoek aan een mooie en gezellige stage- werkplaats voor leerlingen uit MG1 die graag creatief bezig zijn.
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BK1 is op excursie geweest naar Stad en Natuur in Almere Buiten:
En omdat de vorst in de grond zat hebben we daar alle pompoenen van het land mogen halen. We
hadden er wel 30, het was een heel gesjouw om deze allemaal mee te krijgen in de bus.

We zijn er met de schoolbus en een gewone auto naar toe gegaan en dat was al een heel uitje
voor de leerlingen. We hebben een aantal pompoenen ter decoratie in de school gelegd maar er is
ook verschillende keren heerlijke pompoensoep van gemaakt voor de klas. Ook hebben we in de
Atelier-les de pompoenen uitgehold en versierd door inkepingen te maken. Met een lichtje erin
stond het heel gezellig in de klas.

DOPPEN

Beste doppenspaarders,
We zijn enorm blij met de grote hoeveelheid doppen die er wordt gespaard
voor KIKA. Ik heb een vriendelijk verzoek. In bepaalde blauwe doppen die
op de melkpakken of melkkannen zitten bij deze doppen zit een rond stukje
propyleen, zie foto.
Willen jullie dit er uit halen a.u.b. met je nagel kun je het er zo uit halen. Dit scheelt ons heel veel
werk. Ook graag de doppen voor het inleveren schoonmaken, dit voorkomt schimmel in de doppen.
Alvast bedankt.
Groetjes Martine

Advertentie:

te koop in
de Boodschappenwinkel
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Fietscursus
We gingen eerst foto’s bekijken.
Foto’s van Mario, hoe hij ging fietsen.
Je moet altijd rechts aanhouden.
Als je het verkeer wilt laten weten waar je naar toe
gaat moet je over je schouder kijken en je vinger
uitsteken.
Als er een zebrapad is dan heeft de voetganger
voorrang.
We kregen een blaadje en gingen video kijken over
iemand die heel veel fout deed in het verkeer. Dit
moesten we aankruisen op het blaadje. Bijvoorbeeld
door rood licht rijden,
niet je hand uitsteken, niet netjes recht fietsen,
richting de dode hoek, bijna in het water vallen.
Nu gingen we nog niet fietsen. Volgende week gaan
we fietsen en naar de fietsen kijken om te zien of
alles compleet is.

Cheniqua Andjole
BK3

De schoollunch van BK3
Het was dinsdag.
We hebbe volkoren brood gegeten.
En een krentenbol.
Bruin brood is gezond.
Het beleg was sjokopasta boter komkommer kaas smeerkaas stroop.
We dronken ook melk.
Goed eten is gezond.
Het was gezellig.
Als je goed eet krijg je
enersjie.
Gemaakt door
Ayoub en Chanel
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Belevingswandeling
Donderdagmiddag 29 oktober heeft MG1 samen met EG1
(de groep van meester Robert) een uitstapje gemaakt
naar de Kemphaan. Met het weer konden we het niet beter treffen; een heerlijk herfstzonnetje. Cliënten van de
Witte Olifant hebben ons meegenomen door het prachtige
herfstbos voor een wandeling vol ervaringen. Muisstil
moesten we door het boslopen om zo alle geluiden waar
te nemen. De geluiden van het bos maar ook geluiden die
de acteurs maakten met diverse muziekinstrumenten.
Het werd een wandeling vol bewegingen,
muziek en ervaringen.
We hebben genoten..

Leerlingen van de Aventurijn en de Olivijn hebben samen hard gewerkt.

Er werden wel 300 bloembollen geplant bij het schoolplein van de Olivijn!
Tulpen, narcissen, witte druifjes en krokussen gingen de grond in.
En nu maar wachten op het voorjaar!
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Even voorstellen:
Hannie Donker
Hallo iedereen! Ik ben Hannie Donker en sinds 12 oktober van dit jaar de nieuwe muzieklerares
van de Aventurijn.
Na mijn studie muziektherapie afgerond te hebben, heb ik een jaar gezocht naar een baan die
aansloot bij mijn vakgebied. Nu kwam deze mooie kans op mijn pad en ben blij dat de Aventurijn
het met mij aandurft ;)
Ik hoop dat ik de leerlingen doormiddel van muziek kan enthousiasmeren en dingen kan leren die
ook buiten het muzieklokaal waardevol zijn. (Geduld, ‘iedereen heeft een eigen smaak’, mening
vormen, structuur, focussen etc.)
Zelf ben ik een all-round muziekliefhebber, speel gitaar, zing en put inspiratie uit vele muzikale
genres. Zo kunnen de leerlingen in de lessen van alles verwachten: Van zang tot drummen en
van Klassiek tot punk.
Eigen inbreng vind ik erg belangrijk, dus hebben de leerlingen bijvoorbeeld een instrument( of
lied!) thuis de ze mee zouden willen nemen: Doen J!
Verder is het allerbelangrijkste dat iedereen doet wat hij/zij kan en we er samen een fijne les
van maken.
Tot kijk!
Hannie Donker.

muziekles EMB
Vanaf 12 oktober mogen we weer genieten van de muzieklessen.
Juf Hanny is bij ons op school gestart en daar genieten we erg van. Samen met elkaar beleven
we de muziek op allerlei manieren en met allerlei soorten muziek.
Zo drummen we mee met popmuziek en klappen we een ritme mee met een eenvoudig
melodietje. Soms is het erg hard, soms juist erg zacht maar altijd met veel plezier en gezelligheid
met elkaar.
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Stagekanjer
De stagekanjer van deze nieuwsbrief is Fenna Miedema.
Fenna loopt dit jaar voor het eerst een stage buiten Aventurijn. Elke dinsdag gaat Fenna naar Stichting Zalm. De eerste
keer was wel even wennen hoor, niet naar school maar naar
stage gaan. Alhoewel……….heel nieuw was Stichting Zalm
niet voor Fenna, omdat zij daar de woensdagmiddag naar
toe gaat.
Maar nu echt voor stage is toch wel heel iets anders…..en
reuze spannend!
Met veel plezier gaat Fenna naar haar stage. Ze doet er veel verschillende werkzaamheden, ze
verschoont het konijnenhok, het konijn mag dan even los lopen in een soort tuin zodat Fenna
rustig zijn hok kan schoonmaken. De poep schept ze eruit met een schep in een zak! Ze zorgt
er ook voor dat het konijn schoon water krijgt. Fenna weet goed hoe zij moet stofzuigen. Ze
zuigt de gangen bij Zalm en doet de vuile was in de wasmachine, wast en droogt af. Sommige
dingen had ze thuis al geleerd, maar andere zijn nieuw voor haar.
Fenna vertelt dat je eerst moet werken en daarna mag je kiezen voor even, wat je leuk vindt,
voor vrije tijd en om even uit te rusten…..
Het allerleukst vindt Fenna het om de konijnen te verschonen en water te geven.
Wat ook fijn is, dat zij met andere kan samenwerken. Haar collega’s bij Zalm zijn Vera, Elnas
en Misty. Het is gezellig met elkaar.
En…..wat erg lekker is, tussen de middag worden er tosti’s gegeten en limonade gedronken!!
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Brugklas 4
Maandag 26 oktober 2015
heeft BK4 in de les van atelier micro foto’s leren maken
van Andor. De leerlingen
hebben ook genoten tijdens
de gymles waarbij ze een
circuit hebben gedaan met
onder andere springen op
een trampoline over het
touw heen. Ook konden de
leerlingen tennissen en
doelschieten. Ze deden heel
goed mee en ze vonden het
heel erg leuk.
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DE PELIKANEN
Voor de lol
“Laat je uitdagen” is een spreuk van Scouting Neder-

land, wij hebben eraan toegevoegd; “Voor de lol”
We willen met elkaar veel lol maken in en om Almere.
Vanuit het clubhuis “Het Lelybiak aan het Scoutingpad 6 te Almere Haven.
Hierbij bieden wij jou een folder aan met informatie over een onze speltak voor “Scouts met een Beperking” bij de Scouting Cornelis Lelygroep in Almere Haven. We hopen dat je straks met De Pelikanen op ontdekkingsreis gaat in de spannende wereld die Scouting heet.
Ben jij tussen de 7 en 18jr en heb jij een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, ons maakt dat
niets uit. Scouting is er voor iedereen. Om straks te kunnen genieten van het scoutingspel willen we wel
graag weten wat jou beperking is. En waar jij misschien ondersteuning nodig hebt. Dan kunnen we ons
helemaal gaan voorbereiden op jou komst……….

We hebben één keer in de twee weken een opkomst. We gaan dit doen iedere 1e en 3e zaterdag van de
maand !!!!DE OPKOMSTEN ZIJN VAN 14.00 u TOT 16.00 uur !!!!!
Natuurlijk kost dit wel geld. Voor de kinderen tussen de 7 en 14 jaar kost het lidmaatschap € 40 per
kwartaal. Voor de kinderen tussen de 14 en 18 jaar kost het lidmaatschap € 45 per kwartaal. Je bent dan
tevens lid van Scouting Nederland !!!!!!
We gaan natuurlijk net als de andere leden van Scouting wel in een echt scouting uniform. Alle opkomsten zullen we beginnen met ons uniform aan en de vlag hijsen. Dan zijn we begonnen en gaan we lol
maken met elkaar.
We gaan ook een nachtje slapen op een clubhuis of misschien wel in een tent. Hebben jullie er nu al zin
in om met z’n allen kampvuur te maken en broodjes te bakken……..en nog veel meer leuke dingen………
Ook zullen we deelnemen aan activiteiten zoals Sinterklaasfeest, Kerstviering en diverse andere Scouting activiteiten.
Denk je dat je dit wel stoer vindt en er nu al zin in, hebt meldt je aan via:

pelikanenalmere@gmail.com
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