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“De 4e editie van de nieuwsbrief schooljaar 2016-2017 ”
BELANGRIJKE DATA:

24 december t/m 8 januari
Kerstvakantie
9 januari: studiedag, alle leerlingen zijn vrij
10 januari: proosten op het nieuwe jaar
(iedereen is van harte welkom om mee te
proosten)
14 januari: succesviering
MEE op weg
De week van 23 januari:
oudergesprekken
6 t/m 10 februari
Themaweek Burgerschap

Fijne feestdagen!!
De kerstvakantie is aangebroken en we zijn allemaal
wel toe aan een paar weken vakantie. De afgelopen
weken waren erg gezellig maar de alle feestactiviteiten
brengen toch altijd weer extra spanning met zich mee.
Na de viering van Sinterklaas werd de school door onze
ouderraad in prachtige kerstsfeer gebracht. Er stond
weer een prachtig versierde boom maar vooral de besneeuwde kerstman op de balie trok elke dag veel bekijks. De afgelopen week hadden we het afscheid van
de schoolverlaters, de kerstdisco, de workshops en we
sloten af met een heerlijke lunch. Een drukke week dus
waarin we buiten de activiteiten om het gewone rooster zoveel mogelijk hebben aangehouden. Voor veel
leerlingen is dit toch het prettigst.
Op dinsdag 10 januari 2017 starten we met een proost
op het nieuwe jaar. Hierbij is iedereen van harte welkom !!!!!
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Op woensdagavond 22 december werden we weer verwacht voor de jaarlijkse kerstdisco in cafe Cheers op
de grote Markt. Van tevoren waren er in de winkel al veel kaartjes verkocht en werd er door de leerlingen
al overlegd op welke liedjes ze zouden gaan dansen en wat de kerstoutfits dit jaar zouden worden.
Vanaf 18.30 uur druppelden de leerlingen het cafe binnen en het werd steeds drukker. Met name voor de
nieuwe leerlingen uit de brugklas was het best spannend maar ze kwamen al snel los. Iedereen zag er
prachtig uit en er werd volop gedanst. De leerlingen mochten met muntjes hun eigen drankjes bestellen
aan de bar en er mochten verzoeknummers worden ingediend.
Vanaf half 10 werden de meeste leerlingen opgehaald. Dat was nog best een klus want sommige leerlingen
konden maar moeilijk afscheid nemen en bleven door dansen en feesten. We kijken terug op een prachtige
avond met de leerlingen en het team van Aventurijn

We merken dat er bij het parkeren bij de school regelmatig gevaarlijke situaties ontstaan omdat het druk is op het
tijdstip dat de leerlingen gebracht en gehaald worden. We
willen iedereen vragen om in de vakken te parkeren en de
plekken die gereserveerd zijn voor de busjes vrij te houden. Wij hebben contact met de gemeente over diverse
aanpassingen waaronder meer ruimte voor de grote bussen. Ook is er contact met de overburen van het politiebureau over het parkeren op elkaars plekken. Mochten er
klachten zijn, dan horen we deze graag zodat we actie
kunnen ondernemen.
We zijn er erg blij mee dat er inmiddels zoveel leerlingen met de grote bus naar school komen. De grote
bus kwam regelmatig te laat en we hebben met de vervoerder afgesproken dat de bus eerder zal vertrekken.
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Kerstworkshops

Op donderdag 12 december waren de kerstworkshops op school. Alle leerlingen mochten zelf kiezen naar welke workshop ze gingen om iets moois te maken voor de feestdagen.
De workshops werden door de hele school gegeven en er hing een heerlijke kerstsfeer. Met iets
lekkers en een kerstmuziekje werd het alleen maar gezelliger. Er zijn prachtige dingen gemaakt
en het was erg leuk om met leerlingen uit alle andere groepen samen te werken.
Op de website staat een fotoalbum met nog meer foto’s van de prachtige creaties die gemaakt

zijn

Afzwemmen
Op maandag 19 december hebben Nigel, Xin Yi, Yesenia, Fatima, Tiziano en Dave hun A diploma gehaald. Ze hebben er heel hard voor geoefend met juf Natalie en juf Simone en het afzwemmen was spannend. Met kleren aan zwemmen, door het gat duiken, alle onderdelen
hebben zij super goed gedaan! Gelukkig was er erg veel publiek en
was er na elke oefening luid applaus voor de afzwemmers.
Van harte gefeliciteerd allemaal en veel zwemplezier voor de toekomst!
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Nieuws van de ouderraad
De afgelopen maanden hebben we als Ouderraad inzichtelijk gemaakt wat we als Ouderraad
doen en hoe we omgaan met de Ouderbijdrage die u betaalt, o.a. op de ouderavond, de jaarbegroting en door stukjes in de nieuwsbrief te zetten. Heeft u de mooie kerstversieringen al
gezien?
Afgelopen week hebben we de actie ondernomen: ‘een slagroomtaart voor de eerste klassen
die rond de 80% ouderbijdrage hebben betaald’. We zijn blij te kunnen melden dat twee klassen deze taart hebben verdiend. Deze week werd deze aan de klassen uitgereikt.
Omdat deze actie niet leidde tot meer betalingen, hebben we besloten het urgente probleem
van de ouderbijdrage via de nieuwsbrief onder uw aandacht te brengen. Het percentage wat
betaald heeft, loopt fors achter bij voorgaanden jaren, momenteel slechts 38 %. Mocht dit de
komende maanden niet veranderen zien wij ons als ouderraad genoodzaakt om onze begroting
aan te passen en activiteiten/ extraatjes voor de kinderen te moeten schrappen. Dit zouden we
erg jammer vinden voor de leerlingen.
Uiteraard dank aan degenen die betaald hebben, ook in termijnen, en tegelijk een oproep aan
degenen die nog niet hebben betaald om dat met de volgende herinneringsbrief graag te
doen, zodat we onze plannen kunnen realiseren.
Voor vragen kun u bij ons of het MT terecht.
Groeten, namens de Ouderraad
Pernella Oosterom, Michelle Hofstede en Evelien Klaver

Sinterklaas
Op 5 december vierden we Sinterklaas op school. In de meeste groepen werd dit gevierd met
een ruilspel. Iedereen kocht voor E5,00 cadeautjes en op maandagmiddag deden we gezamenlijk een spel waarbij cadeautjes geruild, weggegeven en afgepakt konden worden. Erg spannend natuurlijk en soms ook lastig. Sommige cadeautjes waren zo populair dat ze steeds heen
en weer gingen in de groep. De ouderraad was ook aanwezig en er werd gezorgd voor iets lekkers voor iedereen.
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Stagekanjer
Stagekanjer
De stagekanjer van deze Nieuwsbrief is Robbin Marten. Robbin zit in eindgroep 4 en loopt op 2 dagen in de
week stage bij Brownies & downieS in Almere Buiten. Hij gaat daar op dinsdag en donderdag heen. Hij
maakt daar lange dagen, hij begint om 9.00 uur en is klaar om 17.00 uur. Maar, Robbin kan veel beter vertellen wat hij daar doet, dat kunnen jullie lezen in het onderstaande stukje dat hij zelf geschreven heeft.
Stage Brownies&Downies.
Ik ben Robbin ik loop stage bij Brownies&Downies
Daar loop ik 2 dagen in de week.
Ik help in het magazijn en in bediening en in de keuken en soms moet ik ook boodschappen doen.
Als ik in de keuken sta dan moet ik broodjes maken en Brownies maken en appeltaart en Cheesecake maken
En als je brownies maakt dan doe je dat samen met je collega’s. We leren veel van elkaar en we spreken
dingen af wie of wat gaat doen.
Ik vind heel er leuk daar in januari ga ik daar werken.

Wat zijn er weer heerlijke dingen gemaakt voor de
kerstlunch!
Bedankt allemaal!
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Breakdance

Op vrijdag 2 december werd er een vette
en groovy breakdance-workshop, gegeven
door Cefas van dansschool Moves. Cefas
gaf ook een workshop bij het Spektakel
en daar waren de leerlingen toen erg enthousiast over.
Met een grote groep leerlingen werd er in
de gymzaal geoefend met verschillende
tricks en moves. Cefas deed dat op een
hele leuke manier en de leerlingen waren
erg gedreven om het goed te doen en om
nieuwe dingen te leren.
Op verschillende niveaus leerden de leerlingen breakdancen en daarbij werd ook
veel in tweetallen en in groepjes gewerkt.
Het was jammer dat het afgelopen was
want de leerlingen hadden nog wel uren
door kunnen gaan.
Dankjewel Cefas en dankjewel juf Sandra
van drama voor het regelen van deze te
gekke workshop in de school.

Thema Horeca in EG1 en EG2
In EG1 en 2 werken we aan het thema
‘horeca’. In de klas hebben we een echt koks
pak.
Dat wilden de leerlingen natuurlijk even aantrekken. Het thema horeca is een heel leuk thema in
de eindgroep.
Veel leerlingen lopen stage in de horeca (o.a.
Brownies&downies)

6

MG2
Woensdag, 30 november, zijn we met de klas en Ché en Aaron naar de schouwburg van Almere geweest, naar KAF Almere.
Daar staat namelijk een maquette van Almere, helemaal gemaakt van Lego! Vrij te bekijken voor iedereen, links in de schouwburg!
We hebben een rondleiding gehad om de maquette heen, waarbij we onze eigen woningen konden zoeken, ook hebben we ons school gebouw erop terug gevonden!
Daarna mochten we zelf aan de slag met Lego, om een gebouw te maken, onder deskundige leiding van
3 dames van Kaf.
De prachtigste gebouwen zijn er gemaakt, van kastelen, tot kantoren en zelfs een Piramide!
We hebben enorm genoten, en hadden ons nog wel uren kunnen vermaken!
Groetjes MG2 en Marjolein

Piet?

Op 5 december was Kaj uit EG3 niet op school. Op zijn
plek zat deze Piet. De leerlingen vonden dat hartstikke
leuk en Piet kon meteen aan het werk. Hij deelde samen met een paar vrienden de Chocoladeletters voor
de teamleden van Aventurijn uit!
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Mg 4:
30 november hebben wij poets les gehad van een mondhygiëniste.
We hebben allemaal uitgebreid gepoetst en daarna gecontroleerd met een druppeltje kleurstof of het
ook inderdaad goed was gedaan.
En ja hoor: allemaal geslaagd!
We kregen nog een tandenborstel, tandpasta en een kleurstofpilletje mee naar huis.

De Schoolverlaters
Dit jaar gaan er 7 leerlingen uitstromen van school in december. Op woensdag 21 december 2016 namen
we afscheid van ze.
Onderstaand kunnen jullie lezen wat ze allemaal gaan doen. Wij gaan ze zeker heel erg missen, maar wensen ze heel veel geluk en succes toe!!
Axel Oosterhoff
Gaat uitstromen naar de Schuilplaats van Careander in Harderwijk. Axel heeft eerst samen met zijn moeder
een dagje mee gedraaid op de groep. Zo konden de mensen bij de groep hem leren kennen en Axel de begeleiders. Zo heeft Axel een vertrouwd persoon bij zich in deze nieuwe omgeving. En op 13 december is Monique de zorgondersteuner een dagje mee wennen geweest en hopen we dat ze Axel wat meer hebben leren kennen en hij daar een fijne toekomst tegemoet gaat.
Steven Gooijer
Heeft de afgelopen jaren stage gelopen bij Zorg la Fleur. Hij startte met 1 dag stage. Dat beviel hem zo
goed, dat hij er ook nog een 2e dag ging stage lopen. Steven heeft daar veel geleerd, hij leert daar b.v. hoe
hij een maaltijd klaar moet maken, zoals hij snijden van groente, schillen van aardappels….., werken in de
moestuin en het leren schoonmaken horen bij de werkzaamheden die hij daar zoal leert. Dit schooljaar is hij
op een 3e dag stage gaan lopen bij Art Loca bij de muziekgroep. Muziek maken en zingen, Steven geniet
met volle teugen. Hij gaat in januari werken en heeft zo een mooie combinatie waar hij verschillende werkzaamheden gaat uitvoeren.
Daan Schilder
Daan heeft een roerig jaar achter de rug. Hij is 2x geopereerd en het herstel gaat minder snel dan van te
voren was verwacht. Mede daardoor is besloten om toch nu al van school te gaan. Daan gaat zijn dagbesteding hebben voor 3 dagen bij Zorg la Fleur en 1 dag bij Art Loca Muziek. Hij heeft op Aventurijn ook gewerkt
aan zijn certificaat voor de Horeca en hij hoopt dat hij als hij is hersteld toch ook weer richting de Horeca te
gaan. Dan wil hij graag naar Brownies en Downies, want daar heeft hij ook stage gelopen en het heel erg
naar zijn zin gehad.
8

Chantal Dubel
Is begonnen met een stage bij Zorg la Fleur. Ze heeft daar veel geleerd, en heeft daarna de overstap gemaakt naar Nieuwland leerwerkcentrum De Kemphaan. Dat was een schot in de roos. Chantal is gek op dieren en kan daar naar hartenlust werken met dieren. De dieren verzorgen, eten en
drinken geven, de hokken schoonmaken en alle werkzaamheden die daarbij komen. Naast het werken met dieren kan ze ook op andere gebieden leren. Bij Nieuwland kunnen er veel verschillende
werkzaamheden aangeboden worden, Chantal kan aangeven wat ze wil leren.
Chantal had ook de wens om nog te leren. Dat kan ook bij Nieuwland. Ze volgt op 2 dagdelen in de
week rekenen en taal en lessen op het gebied van dierverzorging.
Chantal gaat 4 dagen bij Nieuwland werken.
Jeffrey Diesbergen
Heeft de afgelopen jaren verschillende stages gelopen. Jeffrey wist nog niet zo goed wat hij leuk
vond en wat hij wilde. Juist door veel verschillende stages te lopen heeft Jeffrey ontdekt wat hij het
liefste doet en geleerd om door te zetten, ook al vond hij een stage niet zo leuk!
Jeffrey heeft zijn plekje gevonden bij Weet hoe je leeft. Hij doet daar veel verschillende werkzaamheden. Hij leert er koken, schoonmaken, klusjes doen, maar hij leert er ook hout bewerken. Dat
laatste heeft Jeffrey de laatste maanden ontdekt en vindt dat erg fijn om te doen. Jeffrey kan hier
de komende jaren nog veel leren.

Joshua Leemburg
Joshua heeft heel wat jaren op eerst Weerga en later Aventurijn gezeten. Nu is hij dan 20 en gaat
hij van school. Joshua heeft bij veel verschillende bedrijven stage gelopen. Hij voelt zich het best op
zijn plek bij de Klusvlinder, daar gaat hij nu ook voor 4 dagen naar uitstromen. Bij de Klusvlinder
heeft hij al heel veel geleerd, o.a. hoe hij met een bladblazer om moet gaan, een graskantmaaier
hanteren, houtkloven etc. Het is iedere dag weer anders en werken ze op veel verschillende locaties. Dat was in het begin wel wennen, maar dat gaat nu heel erg goed. Hij heeft hele fijne collega’s
(sommigen hebben ook op Aventurijn gezeten) en begeleiders waar hij zich heel goed bij op zijn
gemak voelt.
Robbin Marten
Heeft een grote liefde voor het werken in de horeca. Al bij het eerste gesprek wat we voerden gaf
hij aan dat het zijn droom is om een eigen restaurant te hebben. Nu heeft hij niet zijn eigen restaurant geopend, maar is zijn droom wel een beetje uit gekomen. Robbin gaat werken bij Brownies &
downieS. Hij voelt zich in de keuken het meest in zijn element. Het maken van brownies en allerlei
heerlijke broodjes, die er fantastisch uitzien en ook nog eens heerlijk smaken, doet hij met passie!
Robbin heeft bij meerdere horeca bedrijven stage gelopen, maar bij Brownies & downieS was het
liefde op het eerste gezicht. Hij gaat hier dan ook werken.

s wat bij je past:
Beweegplein of
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STAR-dag in het Topsportcentrum

De Nederlandse Basketball Bond (NBB) en de Cruyff Foundation werken al jaren succesvol samen.
Op woensdag 28 december a.s. organiseert de NBB een STAR-dag in het Topsportcentrum Almere. STAR is een door de NBB ontwikkeld succesvol programma om jonge kinderen spelenderwijs,
middels basketball, met sportieve normen en waarden kennis te laten maken.
STAR staat voor Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Respect.
De STAR-dag wordt ondersteund door de Cruyff Foundation. Daarom informeren we leerlingen van
scholen met een Schoolplein14 in de omgeving van Almere graag over deze sportieve dag in de kerstvakantie!
Tijdens deze dag zijn er verschillende clinics te volgen in de ochtend en in de middag kun je deelnemen
aan het Streetball Masters Toernooi (3x3 basketball) of kijken bij de wedstrijden.
Ook ouders hoeven zich niet te vervelen. Zij kunnen de workshop ‘Lang leve de Sportouder’ volgen,
welke ingaat op het sportplezier van kinderen en de rol die ouders hierin kunnen spelen.
Deelname bedraagt € 7,50 per kind en geeft gratis toegang tot het 3x3 toernooi in de middag.
Deelnemende kinderen hoeven geen lid te zijn van de NBB.
Meer informatie over de STAR-dag en inschrijven is te vinden op
https://www.basketball.nl/verenigingen-en-opleidingen/nieuws/!/1458/star-dag-voor-kinderen-op-28december-in-almere

Succesviering MEE op Weg. Kom jij ook?
op donderdag 14 januari 13.30 uur bij Aventurijn

Zoals jullie weten zijn wij als MEE IJsseloevers op Aventurijn dit jaar gestart met het project
MEE op Weg. Negen leerlingen zijn inmiddels een traject gestart om zelfstandiger te worden
in verkeer en vervoer.
Jullie hebben eerder kunnen lezen dat onder andere Natacha en Ahad hebben geoefend op
de fiets. Vanuit school en MEE willen we de leerlingen die deelnemen aan het project graag in het zonnetje
zetten, want successen moet je vieren. Degene die het traject hebben afgerond krijgen een certificaat. Deelnemers die zijn begonnen en hard aan het werk zijn verdienen een pluim. Uiteraard krijgen zij alsnog een
certificaat nadat zij het traject hebben afgerond.
Bij deze succesviering zijn natuurlijk alle deelnemers aanwezig samen met hun ouder(s) en/of verzorger(s).
Ook is wethouder Peters aanwezig vanuit de gemeente. Want wij vinden het belangrijk dat hij ook ziet hoe
hard iedereen gewerkt heeft. Alle deelnemers aan het project krijgen ook allemaal nog apart een brief van
MEE
Christine Rotteveel en Desiree Kornelis
c.rotteveel@meeijsseloevers.nl
d.kornelis@meeijsseloevers.nl

10

Lijkt het jouw leuk om te leren darten?
Op donderdag 12, 19 en 26 januari en 2, 9 en 16
februari kan je van 19:00-20:30 uur darten bij
Sporthal Waterwijk.
Vergeet je dan niet wekelijks op te geven door te
mailen naar:
actief@triade-flevoland.nl

Sporten is SUPER
COOL!!

Darten
Wie?
Super COOL leden en belangstellenden
Wat?
Darten
Waar?
Sporthal Waterwijk
Ijsselmeerweg 48
Wanneer?
Op donderdag:
12, 19 en 26 januari
2, 9 en 16 Februari
Tijdstip?
19:00 – 20.30 uur
Kosten?
€1 per les ( Eerste les op donderdag 12 januari
envelop met €6,- inleveren bij Shirley Schiltmeijer, Tineke post of Anton Spaan, vergeet
niet je naam + locatie erop te vermelden)

Lijkt het je super leuk om mee te doen.
GEEF JE DAN OP:
Naam+ achternaam, locatie en begeleider of ouder !!
actief@triade-flevoland.nl t.a.v Project Super Cool

Actief
Email: actief@triade-flevoland.nl
Shirley Schiltmeijer
0613090643
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