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“De 3e editie van de nieuwsbrief schooljaar 2017-2018 ”

Voor u ligt alweer de derde nieuwsbrief van dit schooljaar. Wat
gaat de tijd toch snel. Terug kijkend op de afgelopen 6 weken is
er ook weer veel gebeurd.
We kregen de minister van Onderwijs op bezoek, we ontvingen de
toegankelijkheidsprijs van de gemeente. Er werd hiphop gedanst
door een groep leerlingen. We sloten de eerste periode Vreedzame school af door iets aardigs te doen voor een andere klas en we
vierden natuurlijk Sinterklaas.
Niet gek dus dat die tijd zo snel gaat met zoveel activiteiten.
De komende weken zijn natuurlijk ook weer helemaal in het teken
van kerst. De eerste kerstbomen zijn alweer versierd in de klassen
en vandaag zorgt de ouderraad met wat extra hulp van andere
ouders dat ook de rest van de school er weer gezellig uit ziet.

BELANGRIJKE DATA:

Leerlingen en leerkrachten kijken al uit naar 20 december, onze
jaarlijkse disco in Cheers!

20 december:
Afscheid schoolverlaters
Kerstdisco
22 december:
Kerstlunch
23 december t/m 7 januari
Kerstvakantie
8 januari
Studiedag
9 januari
Proosten op het nieuwe jaar
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Dansles door juf Sandra
Maandag 6 november was voorlopig even de laatste dansles voor een hele groep meiden. Elke maandag gaan ze met
veel plezier naar deze dansles. Na deze groep komt er nog een groep meiden dansen.
De komende drie weken zijn er hip hop danslessen (ook voor jongens).
Juf Sandra vertelt dat er heel veel belangstelling is.

Huishoudkunde
In EG2 werken we op de woensdag wel twee uur achter elkaar aan huishoudkunde. Dit doen we omdat we later op
onszelf gaan wonen, begeleid wonen, en dan moeten we oefenen.
Nu zijn we aan het oefenen met strijken en ramen zemen.
De dames hebben eerst gestreken. Dit vinden zijn van de strijkles.
Charissa: ’Met strijken moet je alle puntjes van de theedoek goed strijken.’
Angelica: “Thuis strijk ik ook, ik heb kleding gestreken. dat vond ik wel makkelijk.”
Rachel; “Ik kan theedoeken strijken en ook nog shirts en broeken.”
Dominique: “eerst was het wel spannend maar toen kon ik het. Ik heb theedoeken gestreken.”
De mannen zijn begonnen met ramen zemen.
Cornelis; “ik vond het heel leuk om te doen. Ik heb geleerd om de zeem goed uit te wringen, deze op de trekker te
doen en dan netjes te overlapppen.’
Giovanni: Ik vind het ramen zemen heel leuk. Binnen en buiten is allemaal leuk”
Arunkanth: “Ik heb geleerd om de ramen netjes te zemen en met de trekker moet je overlappen anders krijg je een
waterstreep.”
Na een paar weken moesten we laten zien dat we de taak goed en zelfstandig konden uitvoeren. Nu zijn we gewisseld van taak en gaan de dames leren ramen zemen en de mannen strijken. Zo leren we allerlei zaken voor begeleid
wonen.
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Stagekanjers TOMIN groep
Graag wil ik aan jullie voorstellen de kanjers van de Tomin stage.
Stefano, Jervin, Farhan en O’Neal lopen dit jaar stage bij de Tomin.
Elke woensdag verzamelen we in het tuin- en dierlokaal en maken we
ons klaar voor vertrek.
Ze trekken allemaal een oranje hesje aan en zorgen dat ze werkschoenen aanhebben.
Als de werkkleding aan is bellen we om de beurt John van de Tomin
met de vraag op welke locatie we aan het werk gaan. Ook leren ze
hoe ze de registratie van de bus moeten invullen, kilometerstand,
tijd, datum en locatie.
Als we op locatie zijn wacht John ons op en neemt met ons door wat
de werkzaamheden zijn. Op dit moment schoffelen we veel en harken
we het onkruid bij elkaar. Van het onkruid maken we mooie hoopjes
die we dan later op de Toin auto kunnen laden. Zo nu en dan mogen
we ook apparaten uit proberen. Het eerste apparaat waarmee we gewerkt hebben is de bladblazer. De leerlingen vonden het heel erg
spannend maar zo ontzettend
leuk!!
Perkje met onkruid en na
ken onkruid vrij!!
Elke woensdag is het weer spannend waar we gaan werken. We
week met volle moed en enthousiasme met de bus op pad!
Hollands next top oma
7 december hebben we genoten van een voorstelling: Hollands Next op
Oma.
Toos heeft zich opgegeven voor Holland’s Next Top Oma. Ze rolt buurvrouw Bep in de rolstoel mee. Wie van deze verschillende dames kookt,
speelt, leest, zingt, danst, sport het best en wint de wedstrijd?
De leerlingen (als jury) hielpen interactief mee om te bepalen wie de
leukste oma was.
Of gaat het uiteindelijk niet om de winst, maar om wat je met elkaar
deelt? Bep en Toos leven
er in ieder geval enorm
van op en voelen zich
weer 18. Onze eigen juf
Sandra speelde Toos in
deze leuke voorstelling,
extra leuk.

Certificaten gebarencursus
Weer een groepje personeelsleden van Aventurijn en Olivijn
hebben de gebarencursus met succes afgerond!
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hard wer-

gaan elke

Ontruiminsgoefening
9 november was er weer een ontruimingsoefening. Het is belangrijk om dit regelmatig te oefenen. Zeker
omdat er altijd weer nieuwe situaties ontstaan en nieuwe klassen erbij komen. De ontruiming verliep
heel goed. Iedereen stond snel buiten en bleef rustig.

Scherp in het verkeer
Op maandag 6 december ging ik samen met 11 kinderen meedoen aan de les: : Scherp in het verkeer.
Ik zocht een plek en ik schreef mijn naam op een geel papier. Omdat de juf en de meester onze namen
kon onthouden. Eerst vroeg meester Mario hoe wij fietsen. Toen gingen de kinderen vertellen hoe ze dat
deden . Daarna vertelden de meester en de juf over gevaarlijke kruising bij de busbaan. Over het gevaar
met telefoon in je hand fietsen. Je moet goed voor je kijken als je fiets. Als je de bus nog niet ziet en je
hoort wel het belletje en het stoplicht staat op rood moet je stoppen. In Almere gebeuren best wel veel
ongelukken met bussen en fietsers. Daar hebben we ok een filmpje van ge zien. De jongen in het filmpje
fietste met zijn telefoon en keek niet goed uit. Hij had oortjes in en knalde tegen de bus. En de bus
chauffeur vroeg “gaat het?” De jongen was heel erg boos en hij had uit moeten kijken.
We hebben ook iets buiten gedaan. We hebben een parcourtje gefietst. We moesten slalommen en met
1 hand fietsen op een rekenmachine een som gemaakt dat is heel moeilijk.
We hebben geleerd dat het niet goed is om oortjes in te doen als je aan het fietsen bent.

De tip: geen telefoon in je hand als je fietst.
Door: Joris
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Stagekanjer Xin Yi

Xin Yi loopt stage bij Cafe Roest in Almere Haven. Als je stage loopt bij Cafe Roest zijn de werktijden van 10.00 16.00 uur. Als je daar naar gaat uitstromen zijn er andere werktijden en is het ook de bedoeling dat je af en toe
op een zaterdag werkt. Cafe Roest is een lunchroom en zit in een nieuw gebouw samen met o.a. de Bibliotheek.
Je kan daar heel gezellig zitten voor een lekker kopje koffie, thee of iets anders. Ze hebben er heerlijke broodjes
en lunchgerechten.
Xin Yi vindt het heel leuk om klanten te helpen en te bedienen. Ze vraagt heel netjes “hoe gaat het” en geeft ze
dan een kaart waarop ze zelf in kunnen vullen wat ze willen eten en drinken. Af en toe vindt ze dit nog wel moeilijk en dan leert ze om om hulp te vragen bij een van de begeleidsters. De begeleidsters oefenen dit heel veel met
haar en op school oefent ze dit ook in de klas.
Xin Yi wil heel graag in de Horeca blijven werken en oefent nu veel de verschillende werkzaamheden. Zoals op de
foto is te zien, maakt ze ook de koffie klaar voor een gast. Dan moet je goed opletten welke koffie er is aangestreept op het blaadje en wat er allemaal bij moet. Xin Yi loopt nog tot juli stage en zal dan uitstromen van school.
Ze hoopt dan een werkplek bij Cafe Roest te vinden.
Naast Cafe Roest heeft Xin Yi 2 jaar geleden ook stage gelopen bij Dynamiek. Dat vond ze heel leuk, omdat ze
daar kon werken op het naai-atelier en kon tekenen/schilderen. Ook hier wil ze naar uitstromen in juli. Bij Dynamiek heeft ze geleerd op een naaaimachine te werken en hoe je zo goed en zuining mogelijk een patroon uit de
stof kan knippen. Dit leerde ze al heel snel. Daarnaast kon ze ook verschillende teken- en schildervaardigheden
leren. Dat is een hele mooie afwisseling voor Xin Yi.
Ik denk dat ze 2 hele mooie uitstroomplekken heeft gevonden, die goed bij haar passen.

Bovenstaande heeft ze allebei zelf gemaakt bij Dynamiek!
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Schoolverlaters
Eind december nemen 9 leerlingen afscheid van school.
Zij stromen uit naar verschillende bedrijven:
Leyla Ibrahim, uit eindgroep 1 gaat 4 dagen werken bij Art Loca. Doordat Leyla hier op 4 dagen van de week
werkt doet ze verschillende werkzaamheden. Ze leert mooi schilderen en tekenen, leert zich te uiten en in te leven
in verschillende rollen bij drama, doet boodschappen voor de gerechten die ze in de kookgroep maakt en maakt
mooie muziek, zingt en danst in de muziekgroep. Leyla heeft het naar haar zin en gaat vol plezier aan het werk.
Lhyndan Power, uit eindgroep 2 gaat 2 dagen werken bij het Eksternest en 2 dagen bij Weet hoe je leeft. Bij
het Eksternest werkt Lhyndan in de horeca, leert hij klanten te bedienen, broodjes, taarten, koffie en thee te maken en te schenken. Een drukke baan…….Daarnaast kan hij zijn skills ook inzetten in het theehuis van Weet hoe je
leeft, of in hun winkel spiegelen, schoonmaken en prijzen. Verder kan hij hier ook vaardigheden op andere gebieden leren, zoals o.a. het werken met hout, of het verzorgen van de dieren. Lhyndan heeft het super naar zijn zin!
Quinn van Harmelen, uit eindgroep 3 gaat 2 dagen bij de Kringloper werken en 1 dag bij De Witte Olifant. Bij
de Kringloper is Quinn vooral verantwoordelijk voor de boeken. Hij zorgt ervoor dat ze netjes in de boekenkast
staan, op alfabetische volgorde. Daarnaast zorgt hij er ook voor dat hij de cd’s netjes in de kasten komen te
staan. Quinn heeft er echt zijn plekje gevonden.
Bij de Witte Olifant is Quinn bezig zijn creatieve mogelijkheden te ontwikkelen. Hij leert er stop motion filmpjes te
maken en leert tekenen op allerlei verschillende manieren en met verschillende materialen.
Subhi Afifi, uit eindgroep 3 gaat 4 dagen werken bij Nieuwland leerwerkcentrum de Kemphaan. In de volksmond
ook wel Almere Jungle!! Subhi heeft het erg naar zijn zin bij Nieuwland. Subhi is gek op dieren en het werken in
het groen. Hij komt hier dan ook goed aan zijn trekken. Hij verzorgt verschillende dieren, hij laat de Alpaca’s uit!
Voert dieren zoals de stokpaardjes, de eekhoorntjes enz. De afgelopen periode heeft hij in het groen gewerkt. Hij
zou ook graag in de techniek willen werken bij Nieuwland. Vaak werkt hij met een collega samen, waar ze veel
plezier aan beleven.
Kaj van den Brink, uit eindgroep 3 gaat 4 dagen werken bij de Klusvlinder. Dit was het eerste bedrijf waar Kaj
stage liep. Voor Kaj was het liefde op het eerste gezicht. Stoere werkkleding met de naam van het bedrijf erop.
Met de mannen op pad om allerlei klussen te doen, Kaj wist meteen hier ga ik werken. Dit is niet verandert, blij
en vol trots gaat hij hier dan ook aan de slag.
Fatima Al Ali, uit eindgroep 4 gaat 2 dagen bij de Witte Olifant werken. Fatima doet hier veel verschillende werkzaamheden. Zo doet zij leert zij haar talenten kennen en ontwikkelen. De Witte Olifant is een werkplek die mensen leert hun creatieve talenten te ontwikkelen op gebied van tekenen, verven, kleien, toneel, yoga. Op veel verschillende gebieden.
Daarnaast gaat ze 1 dag in de week werken bij Castrovala, een woon-zorgcentrum voor ouderen. Hier doet ze
hele andere werkzaamheden. Ze kookt en bakt allerlei lekkere dingen, vouwt de was, plakt etiketten op doosjes
medicijnen, helpt de was opvouwen en doet nog meer klusjes…..
Tom van Westreenen uit eindgroep 4 gaat 2 dagen bij de Klusvlinder en 2 dagen bij zorglandgoed Hoogerlust
in Muiden werken. Bij de Klusvlinder wordt hij thuis opgehaald en weer terug gebracht. Hier doet hij o.a. allerlei
klusjes in het groen op allerlei verschillende locaties. Bij Hoogerlust doet hij hele andere werkzaamheden. Hier
voert hij de pasgeboren kalfjes, mest de stallen uit, raapt eieren, brengt openhaardhout bij de klanten en ga zo
maar door…..
Sterre Stals uit eindgroep 2 gaat Bij Zorg la Fleur , Art Loca en misschien ook nog bij De Witte Olifant werken.
Bij Zorg la Fleur heeft Sterre het heel erg naar haar zin en kan ze het goed met de anderen vinden. Bij Art Loca zit
ze bij de muziekgroep, daar komt ze ook veel (oud-) leerlingen tegen die ze kent en waar ze samen gezellig muziek maken. Bij De Witte Olifant gaat ze nog kijken of ze ook leuk vindt om 1 dag in de week te gaan schilderen,
tekenen of kleien. Daar gaat ze dinsdag eerst een dagje proefdraaien. Dat is dus nog spannend.
Martin van Ramshorst gaat uitstromen naar de Trekvogel in Ermelo. Daar heeft hij zijn dagbesteding van dinsdag t/m vrijdag en hij gaat daar ook wonen. Ondertussen slaapt hij daar ook al 3 dagen per week. Dat vindt Martin nog wel wat moeilijk, maar op de dagbesteding heeft hij het heel erg naar zijn zin. Martin doet heel goed bij de
dagbesteding bij alle activiteiten. Of dat nu knutselen is, muziek maken, boodschappen doen of schoonmaken.
Martin doet het. Op de groep zijn ze heel blij dat ze Martin erbij hebben!
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Sinterklaas
5 december vierden wij Sinterklaas op school. De klassen hebben samen met de leerkrachten een invulling gemaakt voor die dag. De meeste klassen kozen er voor om het ruilspel te spelen. Het was een gezellige boel afgelopen dinsdag!

EG4
Hierbij een prachtige ongelooflijke foto tijdens het Sinterklaas spel van EG4;
de dobbelsteen rolde een tijdje en bleef uiteindelijk precies op z’n kant stilstaan!!!!
We hebben veel plezier gehad met de opdrachten en de cadeautjes; dan had je wat
en moest het weer naar rechts of werd t afgepakt!!
Iedereen ging om half 3 tevreden naar huis. Dank u Sinterklaasje!!!

EG1 en EG2
Wij hebben in de klassen een sinterklaas muziek bingo gespeeld. Dit was erg gezellig er werd zelfs een dansje
gewaagd en luid meegezongen.
Na de lunch hebben we het Sinterklaas dobbelspel gespeeld. Soms was het best moeilijk om de cadeautjes die je
zo leuk vond met iemand te moeten ruilen. Maar omdat het even wennen was en je ziet dat iedereen cadeautjes
moet ruilen of weggeven is het ook wel weer spannend en leuk. Gelukkig ging uiteindelijk iedereen blij en tevreden met genoeg cadeautjes naar huis. Van de ouderraad kregen we lekker drinken en pepernoten.
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Atelier met EMB
We zijn begonnen om eerst met onze handen te
voelen aan veertjes, pijpenragers, doppen en
knopen.
Zo zorgde we er voor dat onze handen alvast
wakker waren voor het echte werk.
Leerlingen begonnen gelijk te voelen aan alles
wat op tafel lag.
Rico vond een roze pijpenrager erg fijn om mee
te knuffelen en als kussen te gebruiken.
Daniel heeft de doppen netjes op een rij gelegd
en gesorteerd.
Kyra heeft Laurette gekieteld met een veertje en
ook Jordy moest er van haar aan geloven.
Toen we de voel materialen gingen opruimen
heeft Kachi en Kyra heel goed geholpen om alles
in een bak te doen.
We trokken de verfschorten aan en was het tijd
voor het echte werk.
Iedereen mocht zijn eigen kleur uit kiezen.
Laurette deed de verf niet netjes in een pallet maar zo op het papier wat op tafel lag.
Dat was wel even raar.
Nadat Daniel een high five kreeg van Jordy met blauwe verf ging hij helemaal los en heeft mooi hand afdrukken
gemaakt met verf.
Gillienne heeft de kleuren door elkaar geroerd en maakte een mooie tekening met haar vingers.
Haar stoel kreeg ook een mooi rood kleurtje.
Rico heeft de verf van heel dicht bij beleefd. En ging er met zijn neus in.
Kachi vond het heerlijk om met zijn handen door het verf heel te gaan. Monique deed per ongelijk wat rode verf
boven op zijn hand.
Dat was wel grappig. Kachi bleef vragen om nog meer verf. Vooral blauw en paars waren de kleuren die hij koos.
Kyra vond het even vreemd en wist niet zo goed wat ze er mee moest.
Maar na een paar minuten kwam ze los en heeft ze lekker gekliederd. Kliederen zei ze.
Heel bijzonder was dat ze “ik ook” zei en op de blauw weer.
Ze heeft de fles zelf gepakt en de verf op de tafel laten lopen.
“ook paars” vroeg Kyra even later. En natuurlijk kreeg ze ook de paars van ons.
Het is een super mooi werk geworden.

Hiphop lessen
De hiphoplessen waren ook dit weer een groot
succes. Op de foto’s een kleine impressie. In
maart zal een kleine groep doorgaan met nog 3
lessen van hiphop-leraar Cefas, van dansschool
Moves!
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Beste ouder/verzorger,
Van 13 november tot en met 20 april doet de school van uw kind(eren) mee aan het EUSchoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de
week gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens het 10-uurtje om
in de klas op te eten.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit
te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!

EUEU-Schoolfruit op uw school

De drie vaste groente- en fruitdagen op Aventurijn worden:
Woensdag donderdag en vrijdag.

Op deze dagen hoeft u dus geen 10-uurtje mee te geven.

euschoolfruit.nl

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum. De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er
zijn voor de school en de ouder(s)/ verzorger(s) géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl.
Op naar een lekker en gezond schooljaar!

Steunpunt Smaaklessen & EUEU-Schoolfruit
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