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“De 4 e editie van de nieuwsbrief schooljaar 2015-2016 ”
Ouderenquête

Fijne feestdagen:

De kerstvakantie is aangebroken en de afgelopen week hebben we met elkaar gezellige kerstactiviteiten gedaan. We hebben de afgelopen
week afscheid genomen van vijf leerlingen die
uitstromen naar arbeid en dagbesteding. Dat
hebben we gedaan met een ceremonie en een
afscheidsborrel.

Vorige week is er een brief meegeven over een
ouderenquête voor vijf gelijke schooldagen. We
hebben al diverse reacties ontvangen. We willen
de ouders hierbij nog eens extra vragen om te reageren omdat uw mening erg belangrijk is bij de
keuze voor vijf gelijke schooldagen. Als school
hebben we de haalbaarheid onderzocht en een
plan gemaakt maar als ouder kunt u hier via de
MR over meebeslissen.

4 januari : Studiedag

Woensdag was de traditionele kerstdisco in café
Cheers. Dit was weer een geweldig succes! De
leerlingen keken er al weken naar uit en het was
weer een spetterende en swingende avond. Op
donderdag mochten de leerlingen daar even van
bijkomen, want er was studiedag. Vrijdag hebben we in de groepen geknutseld en geluncht
met een lekkere kerstlunch. Het was heel gezellig en wat zijn er lekkere dingen meegebracht!

5 januari: Proosten op het nieuwe jaar

We wensen iedereen een hele fijne kerstvakantie

BELANGRIJKE DATA:

19 december t/m 3 januari: Kerstvakantie

In de week van 18 januari :
oudergesprekken
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Nieuws van de ouderraad
De ouderraad heeft de school weer in kerstsfeer gebracht
dus het is weer extra gezellig in de school. Tot en met
maandag 4 januari kunnen de leerlingen genieten van een
welverdiende kerstvakantie.
Dinsdag 5 januari worden de leerlingen weer op school verwacht en we organiseren dan ’s ochtends om 9.00 uur een
heuse Nieuwjaarsborrel. Leerlingen, team, ouderraad en andere ouders luiden dan samen het nieuwe jaar in onder het
genot van een glaasje (kinder)champagne.
U BENT VAN HARTE WELKOM OM MET ONS MEE TE
PROOSTEN!!!!
Ter gelegenheid van deze feestelijke bijeenkomst zal de winkel
geopend zijn voor de ouders en kunt u in de hal genieten van
werk dat door de leerlingen is gemaakt tijdens de Atelierlessen

De catering
Op school lopen er een aantal kinderen stage in de catering . Op maandag en dinsdag zijn
dat : Harold, Angelica, Rachel en Greachen en op donderdag en vrijdag zijn dat Sparkle,
Lhyndan, Charissa en Ché.
Maandag en donderdag doen zij dat met Juf Thea en Dian helpt ook vaak omdat er dan
vaak veel wordt besteld. Op dinsdag en vrijdag zijn ze met juf Sylvia.
Zelf vertellen zij hierover:
Wij vinden het heel leuk in de catering en maken allerlei broodjes avontuur: broodje gezond, tonijnsalade, soms een hamburger, hot dogs of een pastasalade, Ook maken we wel
soep en Nasi.
We snijden sla, komkommer, tomaten en beleggen de broodjes.
Leerlingen en juffen die een broodje willen, bestellen dat ’s morgens in de winkel en wij
maken die dan.
Ook ruimen we de keuken op,
afwassen hoeft niet want we
hebben een hele snelle afwasmachine, die alles kan afwassen
in
3 minuten, wij hoeven het dan
alleen af te drogen.
Groetjes vanuit de grote keuken
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Schoolverlaters december 2015
Op woensdag 16 december 2015 namen we afscheid van 5 leerlingen van Aventurijn.
Asma Bouchhah neemt nu afscheid, maar zat al vanaf het begin van het schooljaar niet meer op
Aventurijn. We hebben geen afscheid van Asma kunnen nemen, omdat alles zo snel was gegaan. Asma is na de zomervakantie begonnen aan een traject bij Learn to work. Zij wil hier graag verder werken aan haar toekomst. Ondertussen neemt ze nog wel deel aan de certificaat training van het Nautilus om het certificaat magazijn beheer te behalen. Waarschijnlijk zal ze dit in januari gaan behalen.
Ilyasse Sadik gaat ook afscheid nemen. Ilyasse heeft bij Tante Truus, Baken Stad College, Tomin
Verpakken, de Kiekendief en uiteindelijk weer bij Baken Stad College stage gelopen.
Van al deze plekken voelde Ilyasse zich het best thuis op het Baken Stad College. Samen met eerst
Ron en Bertus deed hij zijn taken als assistent van de conciërges. Toentertijd was er geen mogelijkheid om daar uit te stromen. Nu inmiddels zijn er veel veranderingen en mag hij daar toch uitstromen.
Zijn vaste collega’s zijn nu Euneman en Bertus en daar kan Ilyasse het heel goed mee vinden. Heel
veel plezier op het Baken, Ilyasse.
Kasar Faisal gaat na de kerstvakantie starten bij Activiteitencentrum Het Kan. Haar eerste stage was
bij Zeedauw. Dat vond Kasar nog heel erg moeilijk, maar sinds vorig jaar loopt Kasar bij AC Het Kan
stage en merken we dat ze dat daar heel goed op haar plek zit.
We hebben met ouders en stagebedrijf overleg gehad en afgesproken dat Kasar alle dagen uit zal
stromen naar AC Het Kan. Veel plezier bij AC Het Kan, Kasar!
Priscilla Hageman gaat 2 dagen werken bij kinderboerderij en manege De Stek en bij De Witte Olifant. Priscilla is gek op dieren en houdt ook veel van tekenen, verven en met kunst bezig zijn. Priscilla
boft dat zij van haar hobby ook haar werk kan maken. Enthousiast, gemotiveerd en met veel plezier
laat zij dit zien en horen.
Wouter Brink gaat nu Aventurijn verlaten. Hij heeft heel veel stage-ervaring opgedaan bij verschillende stageplekken. Hij begon ooit bij Zorg la Fleur, daarna naar het Eksternest, toen door naar Tomin en uiteindelijk bij de Telesuper. Telesuper is een online supermarkt voor bedrijven. Wouter heeft
daar al heel veel geleerd en kan er ook nog veel leren.
Hier heeft Wouter een contract gekregen voor 28 uur per week! Fantastisch en een hele mooie prestatie, Wouter! We wensen hem heel veel succes.
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Stagekanjer
In deze nieuwsbrief is de stagekanjer Priscilla Hiwat. Priscilla zit in eindgroep 3 en loopt 1½ dag stage. Ze loopt
dinsdag stage bij de Tomingroep Verpakken in de catering en op woensdagochtend bij het Nautilus college, ze
werkt en leert daar om het certificaat magazijn beheer te
halen.
In dit stukje schrijft Priscilla iets over haar stage bij de
Tomingroep Verpakken – Catering.

op

Ik ben begonnen bij de tomingroep 10 februari en begin om 7:00 tot 14:30
Mijn collega zijn Ivonne, Magreet , Kappie , Patricka. Wat ik daar leer, de snij oeveningen
soep maken groente soep prei , paprika , wortel , ui , gehakballen , en met de pauze hoe dat zit word
aangeven wanner we pauze hebben.
Van te voren worden het eten gemaakt voor de lunch vorige week was het Surinaamse bami gemaakt
door Ivonne en vind het nog steeds leuk om daar nog stage lopen en vind het gezellig daar aardig mensen. Leer heel veel dingen bij de tomingroep. Leer broodjes belegen leer sla snijden leer tomaten leer
heel veel daar en doe ook veel en leer ook salade maken.
Tot nu toe heb ik wel veel geleerd en het is gezellig kan goed om gaan met iedereen. En als je aan het
werk ben moet je altijd handschoenen aan doen en doe ook de afwas soms samen met een collega
soms alleen en dat gaat goed.
Ik vind leuk dat deze stage heb gekozen heb er altijd zin in om weer aan de slag te gaan doe mijn werk
altijd netjes en goed.
De leerlingen die stagelopen bij de Tomingroep Verpakken op dinsdag hebben geluk……..zij kunnen
Priscilla ik actie zien!!!!
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Fietsproject geslaagd
De leerlingen die hebben mee gedaan aan het fietsproject, hebben dit met succes afgerond. Mario Kramer van de fietsenbond en Teun Mazereeuw, onze wijkagent, hebben persoonlijk de certificaten ondertekend en uitgereikt.
Gefeliciteerd deelnemers!!

Sinterklaasviering
We vierden dit schooljaar in alle groepen Sinterklaas met cadeautjes en spelletjes. In de meeste groepen werd het ruilspel
gedaan. Een spannend spel waarbij cadeautjes geruild worden
je niet weet met welke cadeautjes je uiteindelijk eindigt. De ouderraad heeft gezorgd voor lekker Sintsnoepgoed en chocolademelk. Het was een fijne en gezellige Sinterklaasviering.

Vertrouwenspersonen in de school
Op Aventurijn zijn drie personen aangesteld als vertrouwenspersoon. Deze poster hangt nu bij de uitgang van de school. Juf
Gea, juf Christa en juf Evelyn kunnen worden gevraagd door
leerlingen wanneer leerlingen iemand in vertrouwen kunnen nemen. Ze kunnen b.v. een foto of een briefje in de speciaal daarvoor bestemde brievenbus doen.
De vertrouwenspersoon neemt dan contact op met de leerling.

Sint 2015 EMB
Zoals elk jaar zijn we weer op visite geweest bij de Olivijn. Het was erg gezellig; zeker omdat we
Piet ook nog even een hand mochten geven! Hiervan een kleine foto-impressie.
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en

Na de kerstvakantie nemen we afscheid van Anita uit EG2. Anita heeft
lange tijd voor onze school gewerkt maar gaat nu op een school dichter
bij haar woonplaats werken. Na de vakantie komt Anita nog op school
om afscheid te nemen. We zullen haar missen maar we wensen haar ook
veel succes op haar nieuwe werkplek. Gelukkig is goede vervanging voor
de groep inmiddels gevonden

Trots op dag
Op dinsdag 24 november organiseerde de gemeente de ’trots op dag ‘. Dit was een conferentie voor de wijkteams in Almere. Onze school werd omgetoverd tot een congrescentrum
want een conferentie is voor ons een hele mooie kans om de praktijk in de school te halen.
Leerlingen uit de midden en eindgroepen deden praktijkervaringen op door diverse taken uit
te voeren. Bij de receptie werden de gasten ontvangen en kregen ze een badge. De badges
lagen op alfabetische volgorde. Best lastig dus, maar met wat geduld en oefening ging dat
best goed. In de gaderobe werden de jassen aangenomen en kregen de gasten een nummertje. Het aanspreken van mensen bleek daar wel heel spannend. Er waren leerlingen die
bekers uitdeelden en er waren ook leerlingen die voor de koffie en de thee zorgden. Ook
achter de schermen werd er hard gewerkt. In de keuken, de hal en het lokaal van EG3 werd
de lunch voorbereid. Dit was een flinke klus want er waren bijna 200 gasten. De leerlingen
kregen enorm veel complimenten en de lunch was erg lekker.
Na afloop was er nog een borrel en ook daar waren de leerlingen aan het werk. Deze kanjers zijn zelfs na schooltijd gebleven om de gasten te bedienen. Van de organisatie kregen
alle leerlingen die geholpen hebben een kleine attentie.
En de leerlingen mogen ‘trots op ‘ zichzelf zijn!
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Fitness Pilot
De afgelopen periode heeft de Eindgroep 3 les gehad in het fitnesscentrum bij Van Rheenen
Sport. De leerlingen hebben kennisgemaakt met de cardio en kracht apparaten. Ze zijn hard bezig geweest met hun eigen fitnesschema en hebben geleerd wat een warming-up en coolingdown is en hoe belangrijk dit is voor en na het sporten. Vooral de jongens vonden het leuk om
aan het einde van de fitness even de laatste energie uit hun lichaam te halen door op een boksbal te slaan met bokshandschoenen. Wij hebben kosteloos gebruik mogen maken van de fitnessruimte bij Van Rheenen Sport! Hier waren wij natuurlijk erg blij mee!
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Turning Spirit Almere is in het nieuwe seizoen van 2012 begonnen
met G-Gym.
Wij zouden het erg leuk vinden als jij ook zou komen sporten bij
ons.
De G-Gym wordt gegeven op maandag van 19:30 tot 20:30 in de
gymzaal van sporthal Parkwijk aan de Bongerdstraat 6.
De kosten hiervoor zijn € 18,50 per maand.
Heb je zin om een proefles te komen doen? Geef je op via onze
website: www.turningspiritalmere.nl via de knop Proefles.

Tot dan!
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