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Gelukkig nieuwjaar!!
We zijn alweer twee weken bezig op school, maar via
deze weg willen we iedereen nog een gelukkig nieuw
jaar wensen.
Afgelopen jaar hebben we weer knallend kunnen afsluiten met een kerstdisco, kerstworkshops en een kerstlunch. We hopen dat daarop een geweldige kerstvakantie gevolgd is voor iedereen.

BELANGRIJKE DATA:
6 februari
Start nieuwe rooster

We zijn 2018 ook weer goed gestart met een proost op
een het nieuwe jaar. Later lezen jullie daar meer over.
Ook in deze nieuwsbrief een stukje van onze directeur
Adrie, want 2018 wordt voor hem een heel bijzonder
jaar.

8 februari
Leerlingeplannen mee naar huis
12 t/m 16 februari
Oudergesprekken
26 februari t/m 4 maart
Voorjaarsvakantie
5 maart
Opening Happer-Tapper
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2018! Een belangrijk jaar voor Aventurijn
U weet het waarschijnlijk niet, maar middels de ouderraad was u vertegenwoordigd bij de toast
op het nieuwe jaar die we samen met al onze leerlingen op maandagochtend 8 januari uitbrachten. Dat is inmiddels een leuke traditie geworden op Aventurijn waar onze leerlingen ook
zichtbaar van genieten. Elders in deze nieuwsbrief vindt u enkele foto´s.
Elk jaar is belangrijk, maar 2018 gaat voor onze school extra speciaal worden. Zo nemen we nu
definitief onze intrek in het gebouw Marathonlaan 11 (voorheen de Taalschool), dat we gaan
delen met Olivijn, twee groepen van de BSO van Triade en een groep van Zorg Almere. De uitbreiding van ons hoofdgebouw op het platte dak is daarmee van de baan, maar dat hebben we
er graag voor over.
Belangrijk voor Aventurijn is natuurlijk ook mijn eigen vertrek. Eind juni neem ik na tien jaar
Weerga en Aventurijn afscheid van mijn werkzame leven in het onderwijs. Voor mij persoonlijk
gloort een heel ander leven als gepensioneerde. Enerzijds een leuk vooruitzicht, maar anderzijds weet ik nu al dat ik deze prachtige school met die geweldige leerlingen ook enorm zal
gaan missen.
Mijn vertrek betekent uiteraard dat er gezocht gaat worden naar een goede opvolging. Deze
week wordt begonnen met de werving en de hoop is dat dit binnen twee maanden resultaat zal
opleveren. We houden u op de hoogte, maar in de vorm van een lid van de medezeggenschapsraad bent u als ouders ook vertegenwoordigd in de procedure.
Namens het voltallige personeel van onze school wens ik u van harte een prachtig, inspirerend
en vooral liefdevol 2018.
Adrie van Veenendaal
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Joyce komt haar pasgeboren dochtertje Macy laten zien
Donderdag 14 december kwam juf Joyce op school om haar prachtige dochtertje aan ons te showen. De
leerlingen van EG2 vonden het geweldig. Wat een schattig meisje en trotse moeder.

Kerstkaarten voor ouderen
De feestdagen zijn voor veel mensen een tijd van samenzijn, warmte en gezelligheid. Helaas geldt dat niet
voor iedereen. Meer dan een miljoen ouderen zijn eenzaam en veel van hen brengen de kerstdagen alleen
door. Speciaal voor deze ouderen heeft het Nationaal Ouderenfonds in samenwerking met PostNL en kidsweek in de klas een kerstkaartenactie opgezet. De klassen MG1, Eg1 en EG2 hebben mee gedaan aan deze
actie. Zij hebben deze ouderen verrast met een persoonlijke kerstkaart. Wij hebben met de leerlingen gesproken over de ouderen en ze vonden het allemaal een leuk idee om mee te doen. Iedereen deed goed
zijn best en vol trots
hebben we de enveloppe
met alle kaarten op de
bus
gedaan.

Groetjes,
MG1, EG1, EG2
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Stagekanjer
Dominique Kos is de stagekanjer van deze Nieuwsbrief. Dominique zit in eindgroep 2 en loopt bij wel
liefst 2 bedrijven stage!! Op dinsdag gaat Dominique naar Dynamiek en op donderdag naar
Atelier A93.
Dominique loopt al een langere tijd stage bij Atelier A93. Dit was de eerste stage die ze extern deed. Ze
heeft deze stage verlengt, omdat ze het zo naar haar zin
heeft.
In het begin vond Dominique het reuze spannend om naar
stage te gaan. Alles was nieuw, ze had geen medeleerlingen,
maar collega’s en geen juf, maar een begeleidster.
Maar 1 ding was meteen al helemaal haar ding. De werkzaamheden die zij op Atelier A93 aangeboden kreeg en krijgt.
Dominique is een echte crea Bea en maakt wat ze allemaal
bedenkt. Elke keer was ze thuis al aan het bedenken wat ze
bij A93 wilde maken. Ze maakt er schilderijen, beeldjes en
verft haar auto’s (mini Mini’s) ….want die spaart ze. Momenteel is ze bezig om een nieuwe techniek te leren. Overtrekken met een lichtbak of met carbon papier en
daar een schilderij op doek van te maken.
Dominique heeft het leuk. Ze heeft goed contact met haar collega’s en gaat tussen de middag met hen
boodschappen doen bij A.H. Dan mogen ze uitkiezen wat ze gaan eten. Ze kijken naar de aanbiedingen, en beslissen samen wat ze kopen. Hoe mooi en lekker is dat!!
Op dinsdag is er een dag stagelopen bij Dynamiek bij gekomen. Tijdens de kijkafspraak begon Dominique al te stralen. Bij Dynamiek doen ze ook allerlei creatieve werkzaamheden, maar dan weer allerlei
andere dingen. Bij Dynamiek leert Dominique hoe ze met de naaimachine allerlei werkstukken kan maken. Dat is natuurlijk heel moeilijk, maar Dominique geeft niet op…. Het is een echte doorzetter en ze
maakt de mooiste dingen. Voor thuis heeft ze van stof op de naaimachine hele mooie placemats gemaakt. Dat was beren moeilijk, maar het is haar toch maar mooi gelukt.
Ook hier heeft Dominique weer nieuwe collega’s en begeleidsters leren kennen. Het was eerst even de
kat uit de boom kijken, maar ze komt nu echt los en maakt allerlei grapjes met hen!!
Dominique maakt bij beide bedrijven zulke mooie dingen, dat haar familie vraagt of ze wat kunnen bestellen en of ze een bestellijst met foto’s heeft waar ze kunnen zien waar ze uit kunnen kiezen…... Dominique krijgt het nog druk…….!!
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Proosten op het nieuwe jaar!
De leerlingen van EG1 zijn weer met veel plezier begonnen aan het nieuwe jaar.
Ze moeten er allemaal wel aan wennen dat er twee leerlingen zijn uitgestroomd maar weten op
deze manier ook dat dit de normale gang van zaken is, ook zij gaan een keer uitstromen.

Een van de leerkrachten heeft een aantal visjes aan school gegeven en met elkaar hebben we
de vissen gevangen en toegevoegd aan het prachtige aquarium dat we al op school hebben.
Een leerzame opdracht.

Op donderdag heeft
lunch: samen boodtafel dekken, brood
men eten. Daarna heeft iedereen zijn eigen taak, zo mooi
zij steeds zelfstandiger worden!

Proost op 2018 in de hal: 9 januari 2018
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EG1 klassenschappen doen,
smeren en saom te zien dat

Nieuw jaar betekent nieuwe kalender!
In januari is het tijd om de kalender bij te werken. In EG1 doen we dit samen met de leerlingen. De
verjaardagen, feestjes, vakantie ect worden voorzien van foto en picto ingevuld.
Dit vinden ze erg leuk om te doen.

Tafeltennistafel op het schoolplein
Sinds een aantal weken hebben we prachtige tafeltennistafel op het plein! Deze is gefinancierd door de
roeiactie van vorig schooljaar. Sommige ouders hebben toen ook gesponsord! We willen iedereen daar
heel hartelijk voor danken. De tafeltennistafel is een grote hit en geeft nog meer mogelijkheden tijdens
de pauze.
Op de foto spelen Mohammed en Melvin een potje tafeltennis. Mohammed is al enige tijd een vrijwilliger bij ons op school. Hij ondersteunt één keer in de week bij de gymlessen. Wij zijn enorm blij met
zijn ondersteuning.
Melvin zit in eindgroep 4 en heeft ook een stukje geschreven over onze nieuwe aanwinst:

Waren aan het tafeltennissen met meester. Het is een
leuke sport je moet snel zijn en behendig en slim zijn.
Tafeltennissen binnen is het beter maar buiten kan het
ook.
Het zou ook een sport kunnen zijn op school en voor
iedereen. Kan ook voor jong en oud.
Groetjes van Melvin
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Vreedzame school
De afgelopen periode hebben alle klassen gewerkt aan het thema “we horen bij elkaar.”
Tijdens deze lessen spannen we ons o.a. in om meer van elkaar te weten te komen. Het is fijn als iemand interesse in je toont en andersom. Ook het geven en ontvangen van opstekers kwam aan de orde. Op deze
manier
werken we aan
een positieve en betrokken
sfeer in de
groep.

Als afsluiting van dit thema hebben we voor elke klas iets gemaakt of gedaan.
Het volgende thema heet “We lossen conflicten zelf op.”
Leerlingen gaan ervaren op welke momenten een conflict overgaat in een ruzie en de gevolgen hiervan.
Ze leren omgaan met hun boosheid. Door middel van rollenspelen en andere activiteiten.

Ik ben ik
En jij bent jij,
Dat weten we allebei.
Maar als je nu de dingen
doet,
De dingen die jij kan,
Dan vind je heus de weg
vanzelf.
En de weg komt achter
je an!

Jesse de was-kampioen
Jesse uit BK3 heeft kennis van zaken op het gebied van de was doen. Hij weet er met veel enthousiasme over te vertellen. Jesse is altijd geïnteresseerd in welke wasmiddelen gebruikt worden en heeft zelf
ook zo zijn voorkeur voor een bepaald merk. Als verjaardagscadeau vroeg hij aan zijn oma een uitje
naar de wasserette in Almere Haven. Daar mocht hij
zelfs een handje gaan helpen. Alhoewel Jesse in de
Brugklas zit, doet hij sinds een aantal maanden de
interne was stage. Zijn klas bevindt zich tegenover het
washok en regelmatig gaat Jesse dan tussendoor even
kijken of alles nog in orde is. Zo kan hij ook helemaal
zelfstandig de wasmachine en de droger bedienen. Hij
heeft er veel plezier in. Jesse droomt ervan om later
zijn eigen schoonmaakbedrijfje te runnen.
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Happer-Tapper
Al een tijd geleden is er vanuit de leerlingen de vraag gekomen of er bij
ons op school geen watertap zou kunnen komen. Het heeft even geduurd, maar we hebben nu een echte happer-tapper staan op het schoolplein. Vanwege de vorst de komende tijd kan hij nog niet in gebruik worden genomen. 5 maart zal in de pauzes een opening zijn van de tap en
kunnen alle leerlingen hier gebruik van maken tijdens de pauzes, voor of
na schooltijd.
De happer-tapper is mogelijk gemaakt door de cateringopbrengsten van
Aventurijn. Met het kopen en plaatsen van deze pijp is er ook eentje geplaatst in een ontwikkelingsland. Een mooi initiatief vonden wij. Wilt u hier
meer over weten kunt u kijken op de website van de organisatie join the
pipe:
http://join-the-pipe.org/nl/

Playing for Succes BK5
De afgelopen maanden is BK5 iedere maandagochtend naar de Kemphaan geweest om deel te nemen aan
programma Playing for Success. We nemen onze leerlingen mee naar een uitdagende en inspirerende plek
buiten school, waar ze zoveel mogelijk positieve leerervaringen opdoen. De gehele accommodatie is het
leslokaal.
Tijdens deze lessen werken we samen met andere leerlingen aan opdrachten op het gebied van taal, rekenen en computervaardigheden. Alles is betekenisvol en actief. Met als doelstelling dat leren leuk is en
het vergroten van het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden.
We hebben een insectenhotel gebouwd, papier gemaakt, gerekend met de koeien, zijn op bevertocht geweest, zelf informatieve vlogfilmpjes gemaakt over de dieren in de jungle, pompoenen uitgesneden, appels geplukt uit de hoge bomen en hiervan zelf appelsap en appelflappen gemaakt. Samenwerkingsopdrachten gedaan met de hele groep.
Onze kanjers van BK5 hebben met veel plezier iedere week keihard gewerkt en voor de kerstvakantie hebben zijn dan ook allemaal hun certificaat behaald!
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Playing for succes BK3
In de afgelopen periode heeft onze groep
een serie lessen gevolgd bij Playing for
succes
Almere-city.
Deze werden gegeven op het terrein van
Almere city. We hebben o.a. een rondleiding gekregen door het stadion en mochten overal een kijkje nemen. Ook in de
speciale Vip room en de ruimtes waar de
voetballers verblijven. Elke donderdagmiddag gingen we vol enthousiasme naar het
voetbalstadion en kregen daar les.
Zo hebben we verschillende activiteiten gedaan op het gebied van rekenen, taal en beweging.
Wat heel belangrijk was is de samenwerking. We werden dan in kleine groepjes opgedeeld en
kregen dan verschillende opdrachten te verwerken. Soms mochten we daar tablets voor
gebruiken en dat was natuurlijk super interessant. Ook was er een les waarin elk groepje een
vlog moest maken. Al met al was het een hele leuke en leerzame ervaring. De cursus werd
afgesloten met de uitreiking van een certificaat.

Interne stage Atelier
Afgelopen periode is de interne stage atelier weer begonnen.
Tijdens deze stage is de les net even anders dan bij de gewone atelier lessen.
Leerlingen werken aan eigen werkstukken met verschillende technieken en materialen.
Ook maken ze producten die verkocht in de winkel van school.
Deze periode hadden we ook voor het eerst een samenwerkingsproject met de Woluni Almere.
De Woluni verzorgt de schapen in Almere, de wol die van de schapen afkomt word door vrijwilligers verwerkt tot verschillende producten.
De leerlingen van Aventurijn hebben geholpen met het kaarden van de schone wol.
Dit is nodig om de haren in de zelfde richting te laten liggen zodat de wol gesponnen kan worden
tot een draad.
De wol die onze leerlingen gekaard hebben word in de winkel van de
Woluni verkocht of verder verwerkt.
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Darten

Wie?
Super COOL leden en belangstellenden
Wat?
Darten
Waar?
Sporthal Waterwijk
Ijsselmeerweg 48
Wanneer?
Op donderdag:
18 en 25 januari
Tijdstip?
18:45-20:00 uur
Taxi heen 18:30 en taxi terug 20:15 uur
Kosten?
€1,- per les graag betalen tijdens de eerste les op donderdag 18 Januari.

Lijkt het jouw leuk om te leren darten?
Op donderdag 18 en 25 januari kan je van 18:45-20:00
uur darten bij Sporthal Waterwijk.
Vergeet je dan niet wekelijks op te geven door te mailen
naar:
actief@triade-flevoland.nl

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

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