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“De 3e editie van de nieuwsbrief schooljaar 2018-2019 ”
Fijne feestdagen!
De kerstvakantie is alweer aangebroken en daar zijn
we ook wel even aan toe. Naast het harde werken in
de klas en bij de praktijkvakken waren er de afgelopen
periode veel extra activiteiten voor de feestdagen. Tijd
voor wat welverdiende rust. We zien elkaar weer op 8
januari en dan proosten we op 2019! U bent allemaal
van harte welkom om met ons mee te proosten. Voor
nu wensen we u hele fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2019

Kerstopdracht bij de techniekles

BELANGRIJKE DATA:

24 december tot 4 januari kerstvakantie
7 januari Studiedag, de leerlingen zijn vrij
8 januari We proosten op het nieuwe jaar
(ouders zijn welkom vanaf 8.30 uur)
21 januari tot 25 januari
Ouders mogen meedoen met de gymles
6 februari studiedag brugklassen
7 februari studiedag middengroepen
8 februari studiedag eindgroepen en EMB groep
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Schimmenspel drama : het kerstdiner

Kijk voor nog meer foto's op de website http://aventurijn.almere-speciaal.nl/fotos
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Vanuit de directie
U bent eerder dit schooljaar geïnformeerd door ons bestuur over de tijdelijke periode waarin Lilian en Dunja waarnemen als directeur. Namens het bestuur mogen we melden dat Lilian en Dunja gevraagd zijn om deze periode te verlengen tot de zomervakantie. Patricia blijft ondersteunen
als teamleider voor de brugklassen. We hopen u later dit schooljaar meer duidelijkheid te geven
over de invulling van het management voor de lange termijn,

Clinic (S)cool on Wheels
Eindgroep drie en brugklas vier hebben vrijdag 2 november een clinic van Luuk Weitsma gehad.
Tijdens de clinc leerden de leerlingen hoe het is om in een rolstoel te zitten en wat de mogelijkheden allemaal zijn. Leerlingen vonden het best wel moeilijk om over een drempel heen te gaan
zonder hulp. Ze hebben zelfs gehoord dat je kan motorrijden als je in een rolstoel zit. Dit is een
hele ontdekking voor ze geweest. Dat er wel veel mogelijk is als je in een rolstoel zit. Dat hadden
ze niet gedacht.“Rolstoel basketbal is super leuk om te doen”

“Nou weet ik hoe het voelt om in een rolstoel te zitten”

Van ruilen komt…..
We hebben het Sinterklaasfeest weer gevierd met een gezellig dobbelspel in de
groepen. De ouderraad zorgde voor Chocolademelk en iets lekkers en de leerlingen dobbelden er op los. Er werden
cadeautjes weggegeven, geruild en afgepakt. Dat was natuurlijk spannend, want
met welk cadeautje ga je uiteindelijk naar
huis. Het was een gezellige dag met elkaar
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Sportdag
22 november hadden wij sportdag
we deden voetbal en hockey
groetjes van alec bk4
Sportdag was erg leuk. Het was gelukkig in de zaal want anders
was het heel erg koud. En het was op donderdag wij gingen voetballen en hockey. En we gingen basketballen en een spel met
lichtjes en de trampoline.
Max
Sportdag we vonden het leuk we hadden judo en voetbal en
hockey en trampo.
Doei Julian en het was leuk en het was op donderdag.
Zeinab
Ik vond trampoline erg leuk en ik vond dansen heel erg leuk en basket bal.
Cedric: ik vond de sportdag heel leuk en ook heel veel leuke dingen gedaan. het leukste was alles maar
de aller leukste het ballen schieten en de lichtjes en het basket bal en voet bal en trampoline.
Shaivan
Er waren heel veel mensen van schoor en echnaton. Zij hebben ons geholpen op onze sportdag.
Ben: Basketbal is leuk, maar Soms… had ik die bal over die basket heen gegooid. Per ongeluk maar… ik
had de bal terug gebracht.

Uit MG1

In MG1 zijn we bezig geweest met het volgende:
Wat vind je leuk om te doen?
Wat vindt een ander leuk om te doen?

Als de één wil voetballen en de ander wil dansen hoe lossen we dit samen op?

Wat vind jij leuk? En wat vindt de ander leuk?
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Wat klassiek je me nou
Op vrijdag 7 december was er een voorstelling met klassieke muziek. Leerlingen konden kennis maken met mooie
instrumenten en ze leerden over klassieke muziek en
mooie muziekcombinaties. De leerlingen zaten ademloos
te kijken en te luisteren en sommige leerlingen bewogen
zelfs mee op de muziek. In de klassen is hier nog over nagepraat en ook bij de muziekles komt dit
weer terug in het lesaanbod

De ouderraad vraagt hulp bij de volgende activiteiten:




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 koffieochtend, geef deze door aan de ouderraad

Schoolfruit
Van 12 november t/m 19 april krijgen uw kinderen op deelnemende
scholen drie stuks groente en fruit per leerling per week. De school
doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Na 20 weken kunnen uw kinderen zelf groente en fruit meebrengen naar school of kan de school
verder gaan met een betaald schoolfruitabonnement. De groente- en
fruitlevering die uw kind krijgt vanuit het EU-Schoolfruitprogramma is
een aanvulling op de Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH).
Met de groente- en fruitlevering van het EU-Schoolfruitprogramma (gemiddeld 80 gram per portie)
maken kinderen een goede start om de ADH te halen!U kunt als tussendoortje ook een stukje
komkommer, wortel of paprika geven. Denk ook eens aan niet gangbare groenten, zoals babymaïs, rettich, radijsjes of bleekselderij.
 Fruit en groente kunnen altijd! Banaan in yoghurt, komkommer op brood, soep bij de maaltijd
en aardbeien door het toetje!
 Voor het meegeven van fruit zijn er veel handige meegeefbakjes. Zo is er een bananenbox,
een appelbox en ook een box voor snoeptomaatjes. Ook in een normale broodtrommel kunt u
fruit makkelijk meegeven. Is het fruit al voorgesneden? Doe er dan een beetje citroensap op,
zo wordt het fruit niet bruin.
Leg fruit en groente voor de grijp en eet er zelf ook van natuurlijk! Zien eten, doet eten. Proef altijd een hap en beloon dit met een complimentje. Door uw positieve gedrag overwint uw kind de
(mogelijke) angst voor nieuwe smaken.
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Uilen
In BK4 werken we over uilen. In totaal hebben we
6 lessen gehad over deze mooie en interessante
roofvogels. De leerlingen weten waar ze leven, hoe
uilen prooien vangen en dat ze in de nacht op jacht
gaan. We hebben foto’s bekeken, filmfragmenten
gezien en als grote verrassing kwam de opa van
Fleur in de klas met twee opgezette uilen. De opa
van Fleur kon al onze vragen beantwoorden. Zo
weten we nu dat een uil zijn kop bijna helemaal
rond kan draaien en dat een uil heel goed kan horen. We sluiten volgende week het uilenproject af
met het uitpluizen van de braakballen. Spannend!
Wat zal de uil gegeten hebben??
Mijn opa kwam met zijn op gezette uilen.
Het was heel leuk .
En we hadden heel veel vragen bedacht.
En mijn opa heeft heel veel vragen beantwoord.
En mijn moeder was er.
Fleur
Een man ging vertellen over de
uilen en het was super gezellig.
Een wij hebben ook er veel van
geleerd. Alisha

Gat in je emmer
Met de actie Gat in je emmer won MG3 150 Euro
voor een goed doel dat ze zelf gekozen hebben.
Stichting Metakids. De leerlingen renden zo ver
mogelijk met een gat in hun emmer waar water
uitliep. Wat een leuke actie!
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Vol trots kwamen Brandon en Mariska hun werkstuk laten zien. Ze hebben dit zelf gemaakt bij de
techniekles. Met heel veel spijkertjes en draad
maakten ze een zelf gekozen afbeelding. Daar was
wel wat doorzettingsvermogen en geduld voor nodig maar het eindresultaat is prachtig.

Stagekanjers
Goedemorgen, met Aventurijn/Olivijn, u spreekt met
Celsey (of O’Neal)” hoor je hier iedere dag als je je kind
ziekmeldt of voor iets anders de school belt.
Deze stagekanjers nemen niet alleen de telefoon op, ze
mailen de boodschap ook door naar de leerkracht en
houden daar de administratie voor bij. Ze brengen ook
af en toe bezoekers weg.
Het bellen van ouders wiens kind (nog) niet op school
is verschenen en waar we ons ongerust over maken
doen we ook bij de receptie. Celsey spreekt zelfs de
voicemail in een keer foutloos in!
Voor deze stage moet je al vroeg je bed uit want je
moet al om 8.00 klaar zitten met je schoolpolo aan en
je naambadge op, want vanaf die tijd kan er al gebeld
worden…
Behalve telefoontjes beantwoorden en verwerken zorgen deze kanjers ook dat het papier
wordt aangevuld van de kopieerapparaten en dat de tafels en stoelen in de hal netjes staan
en schoon zijn en de balie mag ook meteen een sopje.
Het is niet altijd even druk en tussendoor is er ook gezellig tijd voor een
babbeltje. Ik doe het begeleidingswerk
op de donder- en vrijdagochtend nu
voor het 3e schooljaar nadat mijn ouderraadwerk er na 8 jaar opzat en mijn
zoon van school was gegaan. Ik geniet
van de leerlingen die zo hun best doen
om alles zo goed mogelijk te doen. Ze
zijn terecht trots om tijdens het baliewerk het “gezicht” van deze mooie
school te zijn en stralen dit ook uit; ze
zijn altijd vrolijk en enthousiast aan het
werk; toppers zijn het!
Mieke Brink
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Afzwemmen
Op maandag 17 december hebben er twee leerlingen uit eindgroep 1 en 2 afgezwommen. Charissa uit EG2 en Sebastiaan uit EG1 hebben hun zwemdiploma gehaald. Het was spannend voor
ze en het was heel druk omdat er veel leerlingen van Aventurijn mochten afzwemmen. Alle leerlingen hadden hun fans meegenomen, ouders, medeklasgenoten. Zo werd het een groot feest
mede omdat alle leerlingen waren geslaagd. Het werd ook wel een natte bedoening want wanneer een leerling in het water moest duiken of springen kon je wel nat worden wanneer je aan
de kant van het zwembad zat. Maar dit mocht de pret niet drukken. Na afloop kregen alle leerlingen hun zwemdiploma en sommigen kregen ook een cadeautje of een leuke kaart of een bos
bloemen.

Goed gedaan hoor en allemaal gefeliciteerd!

Stagekanjer
De stagekanjer van deze Nieuwsbrief is Jeremiah Vogelland uit
eindgroep 3. Jeremiah gaat elke woensdag naar Brownies & downieS. Hij gaat daar alleen met het openbaar vervoer naar toe. Gelukkig woont hij in Almere- Buiten en is Brownies & downieS ook in
Almere – Buiten, dus is het niet zo’n lange reis.
‘s morgens om 8.30 uur, als hij daar aankomt drinkt hij eerst een
kopje thee, water of limonade. Bij dat ochtend moment wordt besproken welke taken er zijn, De taken worden verdeeld door Claudia de begeleidster. Meestal kan hij kiezen uit ongeveer 3 taken
wat hij zou willen doen. Hij kiest bijvoorbeeld werken achter de
bar. Daar moet hij dingen klaarzetten: op een dienblad kopjes zetten voor de thee en koffie, brownies in een bakje doen voor op de
toonbank, theelepels op het dienblad erbij leggen evenals suiker en
melk. Daarnaast schenkt hij cola, fanta en chocomelk in.
Ook voert hij schoonmaaktaken uit, zoals stofzuigen, dweilen, de wc . Dit zijn taken die hij aan het
eind van de dag uitvoert.
Jeremiah vindt de stage GEWELDIG. Al die taken uitvoeren vindt hij prachtig.
Zijn collega’s zijn ook aardig. Hij praat met hen, helpt hen met het bedienen van de gasten. Verder
helpt hij hen met het uitpersen van sinaasappels als het voor hun te zwaar is.
Hij hoeft zijn eigen eten niet mee te nemen. Rond half 11, 11 uur gaat hij eten. Dan mag hij zelf
eten wat hij wil. En later op de dag mag hij nog een keer eten, want hij blijft tot 17.00 uur daar aan
het werk.
Het is best een lange dag, maar dat heeft hij helemaal niet door omdat hij het zo naar zijn zin heeft.
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Met koekjes het alfabet leggen.

Eg1 en Eg2 zijn erg druk in de weer geweest met de koekvormpjes van de AH. De oma van
Kaylee van Ingen heeft Aventurijn 10 dozen met koekvormpjes geschonken en daar zijn veel
lessen mee gegeven de afgelopen week. Het was al een feest om ieders naam op te zoeken
tussen alle letters, lange en korte namen zijn met elkaar vergeleken. Tijdens Arbeidstraining
zijn een aantal dozen uitgepakt en uitgezocht op Letters, Cijfers en Leestekens. Uiteraard zijn
er ook koekjes gebakken, leerlingen hebben hun eigen naam in koekjes gemaakt. De AH is bedankt voor hun medewerking, zij hebben een pictobrief gekregen van EG1.
Het was Leerzaam en Lekker!

Wist-je-dat……


Mariska uit EG 3 hele leuke grapjes kan maken
met plaatjes....Kijk zelf maar:



De dansles van juf Sandra druk bezocht is en
altijd lekker swingt….



Er weer teamleden en stagiaires zijn geslaagd
voor de gebarencursus



Er ook teamleden na schooltijd samen sporten. Bij de sportiefste VSO school van Nederland sporten de teamleden gezellig mee
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Afscheid schoolverlaters
Op donderdag 20 december namen Splinter, Jesper, Daniël,
Sander, Jesaya, Arinkanth, Arunrajch, Jessica, Gaby, Jabir,
Amir, Stefano en Jens afscheid van Aventurijn. Ze hebben
een mooie plek gevonden binnen arbeid of dagbesteding.
Het was een mooi afscheid waarbij voor elke leerling mooie
woorden werden gesproken. Na het zetten van de handtekening op het getuigschrift is het afscheid van school echt
definitief. We zijn enorm trots op al deze leerlingen en wat
ze hebben bereikt op school en bij hun stages en we wensen ze ontzettend veel succes in de toekomst.
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AKT  Almere kenniscentrum talent
Sportxtra is een combinatie van sport en gym. De gymleerkracht van Olivijn, Simone Tang, geeft elke
maandag een uitdagende les. SportXtra is voor kinderen van 8 t/m 12 jaar van Olivijn, Klimop, Bombardon en Watertuin. Deelnemen kan alleen op uitnodiging van de vakleerkracht. De groep bestaat uit
maximaal 10 kinderen. En het mooie is, de lessen zijn helemaal gratis!
Voor meer informatie mail: t.uijtewaal@almere-speciaal. Of s.tang@almere- speciaal.nl

Judo
Speciaal voor de leerlingen van Aventurijn en Olivijn worden er judolessen aangeboden door een
echte judoka. De kosten van de judoles zijn €2,50 per les en vinden plaats op donderdag in de
gymzaal van Olivijn.

Basketbal
Voor de leerlingen van Aventurijn wordt er op dinsdag basketbaltraining aangeboden
door basketbalvereniging Pioneers. De kosten van de training zijn €3,00 per les, voor
deze trainingen koopt u een strippenkaart van €30,- voor 10 trainingen. Mocht het nodig zijn kunnen wij u helpen met aanvragen van jeugdsportfonds. Voor meer
informatie mail: n.vantolij@almere-speciaal.nl

Kickboksen
Elke dinsdagmiddag van 14.45 uur tot 15.45 uur is er kickbokstraining van Simson Gym. Dit is in de
Aventurijn zaal naast basketbal. De kosten zijn €4,00 per training of een strippenkaart van €40.00 voor 10
trainingen. Voor meer informatie mail: t.uijtewaal@almere-speciaal.nl
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