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“De 4e editie van de nieuwsbrief schooljaar 2018-2019 ”
Gemaakt door de leerlingen van MG6

Fijne voorjaarsvakantie
Het is alweer tijd voor de voorjaarsvakantie. Na de vakantie starten we ook met het
nieuwe rooster en zijn er nieuwe (interne)
stages. Er is achter de schermen al hard
aan gewerkt en de leerlingen hebben zin in
nieuwe vakken en lessen. De afgelopen
periode is er ook door de leerlingen hard
gewerkt. Hierover leest u in deze nieuwsbrief. Voor veel leerlingen was het open podium van 11 februari een hoogtepunt. Wat
een talenten hebben we in huis. Op onze
website is hier meer over te lezen en zijn
de foto’s te bewonderen.
Gemaakt door Mariska EG3

BELANGRIJKE DATA:
15 februari voetbaltoernooi
18 t/m 22 februari voorjaarsvakantie
5 maart open ochtend nieuwe leerlingen
8 maart leerlingplannen mee naar huis
18 t/m22 maart oudergesprekken
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Vanuit de directie
We zien steeds weer meer ouders / verzorgers in de school die hun kinderen naar de klas brengen. Omdat we leerlingen voorbereiden op hun zelfstandigheid willen we ouders / verzorgers
verzoeken om de leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig naar de groep te laten gaan. Als er een
vraag of mededeling voor de leerkracht is die de leerling niet zelf over kan brengen dan zijn ouders/ verzorgers uiteraard welkom in de groepen.

Nieuwe bibliotheek
Er is de afgelopen maanden gewerkt aan
een nieuwe inrichting voor de bibliotheek.
De oude bibliotheek was rommelig en er waren veel oude boeken die de leerlingen niet
leuk vonden. Dankzij het geld van de ouderraad en een aantal enthousiaste teamleden van Aventurijn hebben we een prachtige
nieuwe bieb met heel veel leuke nieuwe
boeken. Op 15 februari wordt de bibliotheek
feestelijk geopend.

Open podium
Op maandag 11 februari was het open
podium bij Aventurijn. Dit doen we al voor
het derde jaar en we konden goed merken dat de leerlingen inmiddels steeds beter weten wat de bedoeling is. Wat zagen
we weer een talenten voorbij komen bij
Aventurijn. Het open podium was in twee
groepen en het koor mocht voor beide
groepen optreden. Daar verrasten ze iedereen weer met twee geweldige nummers. Er was zelfs een Engels liedje bij.
Verder kwamen alle populaire artiesten
voorbij en werd er gezonden gedanst en
niet te vergeten, heel goed gepresenteerd
door Jesse en Brandon. In het foto album
op de website zijn meer foto's te vinden
van het open podium.
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Ouders bij de les
In de week van 4 februari waren alle ouders welkom bij de praktijklessen op school. Leuk voor de leerlingen en natuurlijk ook erg leuk
voor de ouders die nu eens van dichtbij konden zien waar de leerlingen op school aan werken en wat er geleerd wordt bij de verschillende vakken. En het was natuurlijk niet alleen maar kijken, ze moesten zelf ook hard aan het werk. We vonden het leuk om ouders te
ontvangen en volgend jaar doen we dit zeker weer!

STAGEKANJERS interne stage
Deze periode liepen Karim en Randy bij (Meester Marco) stage Oud papier. Wat zij precies moeten
doen zullen wij nu vertellen. Allereerst haalde Randy altijd Karim op uit de klas. Je kan natuurlijk
denken dat hij deze stage niet gemakkelijk uit kan voeren, omdat hij in een rolstoel zit. Het tegendeel is waar. Randy en Karim hebben hier samen goed over nagedacht. Karim en Randy zijn hierdoor gaan denken in oplossingen. Hieronder een voorbeeld van een leuke oplossing:

Randy en Karim gaan beide de klassen langs om oud papier te vragen. Zij doen dit om en om per
klas. Als Karim het oud papier moet ophalen, houdt Randy de bak open voor Karim, zodat het makkelijker voor Karim wordt. Als de bak vol zit waar zij de klassen mee langs gaan, gaan zij de bak
met papier legen in de grote container buiten bij de Olivijn. Vervolgens gaan de mannen ook nog
bij Merem langs om daar het oud papier op te halen. Daarna legen zij de bak met oud papier weer
in de container buiten. Als dit allemaal gedaan is gaan zij samen de sleutel inleveren bij Sarmin die
zij geleend hebben en daarna brengen zij de bak terug naar de ruimte waar zij die gepakt hebben.
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De ouderraad vraagt hulp bij de volgende activiteiten:
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

or.aventurijn@almere-speciaal.nl

afsluiting thema Horeca
Met eindgroep 1 en 2 hebben we vrijdag 11 Januari het thema
horeca afgesloten met een praatcafé. De leerlingen hebben een
café ingericht en lekkers klaargemaakt voor op de tafels. Nadat
de drankjes zijn ingeschonken wordt er met elkaar geproost op
de gezellige afloop van het thema. Hierna werd er aan de tafels
met elkaar gepraat over de vakantie en over verschillende ervaringen met horeca. Ook was er nog een optreden in het café, zo
werd er op een gegeven moment door veel leerlingen gedanst.
Hieronder vertellen een paar leerlingen nog iets over het thema.
Bram: horeca met zijn vriend Cornelis was het heel gezellig, hij
heeft gepraat met Diego en Cornelis.
Shanna: heeft geholpen met het tellen en klaarzetten van de
bekers.
Alma: vond het een leuk thema.
Dina: heeft nieuwe woorden en nieuwe gebaren geleerd b.v.
het gebaar voor ‘bord’.
Chaveli heeft goede gebaren geleerd daardoor kan ze de woorden beter leren en onthouden.
Rachel werkt in een restaurant bij Brownies en Downies achter de bar.
Kaylee vindt het leuk om samen te werken met EG2 en juf Mariska, we zijn dan gezellig aan het werk.
Daniel vindt het lottospel van ‘horeca’ leuk!

stagekanjer Shristie
Deze stagekanjer Shristie is elke woensdag om
13.30uur te vinden in de pantry’s. Ze zorgt voor een
schone keuken en ruimt de vaatwasser in en uit en de
thee wordt bijgevuld. Samen zijn we begonnen met het
maken van een sopje. Welk schoonmaakmiddel gebruik
je voor het afwassen en wat gebruik je om het aanrecht of de kastjes
schoon te maken. Na een paar keer samen wilde Shirstie het alleen doen.
En dat doet ze super!
Op de Aventurijn hebben we drie pantry’s/keukens om schoon te maken.
Ook gaan we naar de taalschool. Daar wassen we de kopjes en borden
met de hand af. Of we nemen de afwas mee naar het hoofdgebouw.
Daar gaat het dan in de vaatwasser. Shirstie neemt haar taken serieus
en is een harde werker.
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Uit EG3

22-1-2019 Begon het te sneeuwen dus hebben we in de middag een test gedaan hoeveel
sneeuw er lag.
1 mm sneeuw. Bij buienradar dachten ze dat er 2 cm sneeuw zal vallen
maar er kwam meer sneeuw.
Was de sneeuw vierkant? We hebben gezien dat er op die sneeuw takjes waren.
Het was op dat moment -3 graden en dat was best wel vris. Iedereen had er veel plezier in
de sneeuw. Het was wel koud en ook glad en dat was gevaarlijk. Vooral voor het verkeer
was het gevaarlijk. Aan het eind van de dag lag er 5 cm sneeuw.Er lag een paar dagen
sneeuw en dat was wel fijn.
We hadden er veel lol in met de sneeuw.
Ondertussen waren er ook een aangepaste dienstregeling van het openbaarvervoer en dat
was een beetje riskant. De NS had besloten om de treinen per halfuur te laten rijden anders
dan de normale dienstregeling laten rijden en dat was voor sommigen reizigers een beetje
irritant.
Dit zijn foto’s van de eerste sneeuw
Max EG3

De onderzoekers.
In EG3 hebben we sneeuw bekeken. met een microscoop. we
zagen ook hoe het sneeuw smelt. Een ding was wel dat je erg
snel moest zijn met de sneeuw. Anders smelt het zo weg.
Hier een foto van de sneeuw onder de microscoop.
We hebben ook nog andere soort kristallen bekeken onder der
microscoop.
Zoals: kristalsuiker zout en soorten stenen.
Dit is
suiker.

en dit is zout.

Ook hebben we vragen beantwoord. Over hoe ziet de sneeuw eruit? Bijvoorbeeld; het lijkt net poedersuiker. En kan je de stoep nog zien? ja die
zagen we nog. En hoe koud is het? Het was -2. Het was erg leuk en leerzaam. Het zag er erg mooi uit. Ook de stenen waren erg mooi om te
zien.
hier verschillende soorten stenen.
En we hoefde lekker niet te werken in de klas yeah!!!!!!!!! :D
Van Mariska uit EG3.
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Stagekanjer
Stagekanjer Kaylee van Ingen
Kaylee zit in eindgroep 1 en zit al sinds 2004 bij ons op school. Eerst de Weerga en daarna werd het natuurlijk
Aventurijn.
Kaylee heeft heel veel verschillende stages gelopen:
Zorgboerderij Hoogerlust, Weet hoe je leeft, Zorg la Fleur, Art Loca, Eksternest en Nieuwland.
Op deze manier heeft ze heel veel ervaring op kunnen doen en kan ze een goede keuze maken naar welke plekken
ze uit wil stromen.
Op dit moment loopt ze bij het Eksternest stage en werkt ze de ene keer in het theehuis en de andere keer in de
keuken. Kaylee vindt het heel erg leuk bij het Eksternest en heeft veel plezier in het bedienen van de gasten.

Bij Art Loca zit Kaylee in de kookgroep. Iedere week maken ze gerechten die ze ook thuis kunnen maken.
Ze leren er veel kooktechnieken. Het is ook erg leuk, omdat ze het eten wat ze maken ook heel vaak op
mogen eten tijdens de lunch. Kaylee vindt bijna alles lekker wat ze leert maken. Naast het koken hoort
natuurlijk ook het schoonmaken van de keuken. Dit kan Kaylee ook heel goed.Bij Nieuwland werkt Kaylee
in de Jungletuin. Daar gaat ze samen met de begeleiders de dieren verzorgen en de dierverblijven
schoonmaken.
Het is best hard werken, maar dat is niet erg. Het is er namelijk te leuk.
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Nieuws van Adrie
De kinderen van San Francisco.
Mijn reizen brachten mij op op de prachtigste
plaatsen. Ik raakte in vervoering als ik boven
op een berg de ruigste canyons zag, of op vijftig meter afstand een berin met haar jong
mocht fotograferen. Als ik voor een gletsjer het
ijs met donderend geraas in de zee zag vallen
of met ongeloof keek naar de overblijfselen van
die fantastisch beschaving van de Maya's in Mexico.
Maar niets heeft mij zo geraakt als de Maya kinderen van San Francisco el Grande. Geheel in tegenstelling
tot zijn grootse naam hebben we het hier over een klein dorpje, zo'n veertig kilometer verwijderd van provinciestad Valladolid in Yucatan, Mexico. Ik kwam hier bij toeval terecht omdat Fabiola, de partner van mijn
Belgische vriend Pieter, hier als lerares werkt. En natuurlijk wilde ik graag de school bekijken.
Ik werd positief getroffen door de fijne positieve sfeer op het schooltje en de spontaniteit van deze kinderen. Maar ik werd ook geraakt door de armoede die ik zag en de moeilijke omstandigheden waaronder
dit schoolteam haar werk moet doen.
Wat mij het meest onder de huid ging, hoe kan het ook anders, zijn de kinderen die graag naar school willen maar dat niet kunnen omdat het geld ontbreekt voor het reizen (Het onderwijs in Mexico is verder gratis.). Daarmee missen ze een kans die volgens mij iedereen verdient en zijn ze veroordeeld tot armoede.
Dit is waarschijnlijk niet voor niets op mijn pad gekomen en ik wil dan ook graag gaan helpen. Maar dat
kan ik niet alleen. Samen met Pieter en Fabiola ter plekke, wil ik graag geld inzamelen voor de school zodat die zijn onderwijs kan verbeteren. En daarnaast willen we met de stichting die we hiervoor oprichten
enkele schrijnende individuele gevallen gaan helpen om de schoolgang en daarmee hun toekomst zeker te
stellen. Ik stel u hierna voor aan enkele kinderen. Gaat u mij helpen hen te helpen? En mocht u nu denken
dat er zoveel armoede bestaat op de wereld en dat het een druppel op de gloeiende plaat is? Denk dan
aan de uitspraak van wijlen Ronald Reagan; "We can 't help everyone, but everyone can help someone."
Adrie van Veenendaal
Wordt vervolgd…

7

Bootcamp
Lijkt het jouw leuk om deel te nemen aan
Bootcamp?
Verschillende sport oefeningen binnen en buiten!
Vergeet niet sportkleding, goeie schoenen aan
te trekken en een bidon met water mee te nemen.
Wil je meedoen? Geef je dan snel op
Lijkt het je super leuk om mee te doen met
alle andere Super COOL! activiteiten?
Kijk dan op:
www.supercoolalmere.nl

Wie?
Super COOL Leden & Belangstellende
Wat?
Bootcamp
Waar?
Midwaystraat 9,
1339NM Almere Buiten
(naast de dierenarts DCA)
Wanneer?
14 en 28 februari & 7 maart
Tijdstip?
18:45-20:00 uur Kom je met de taxi, regel je taxi voor terug om 20:15 uur
Kosten?
€ 1,00 per les, totaal € 3,00. Te betalen
bij de eerste les

super COOL! Almere
Email: meedoen@supercoolalmere.nl
Naam: Shirley Schiltmeijer
Telefoonnummer: 06-13090643
.
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Lijkt het je super leuk om mee te doen
met alle andere Super COOL! activiteiten?
Kijk dan op:
www.supercoolalmere.nl

.
Wie?
Super COOL Leden & Belangstellende

KPN schaatsvriendendag

Wat?
KPN Schaatsvriendendag
Waar?
Vertrek met bus: Skeelerbaan ASV Fanny BlankersKoen Sportpark
Competitieweg 5
Wanneer?
Zondag 17 februari
Tijdstip?
Taxi heen: 8.45 uur bij ASV.
Vertrek met bus: 9.00 uur vanaf ASV.
Bus terug in Almere: 13.30 uur
Taxi terug vanaf ASV: 13.45 uur
Kosten?
€ 2,00

De KPN Schaatsvriendendag is op Flevonice in Biddinghuizen.
Programma:
 10.15 - 10.30 uur officiële opening
 10.30 - 12.30 uur clinics en vrij schaatsen
 12.30 uur afsluiting
Belangrijk:
-Warme sportkleding aan, schaatsen mee, of geef op welke maat
je nodig hebt.
Lijkt het je super leuk
om mee te doen met alle andere Super COOL! activiteiten?
Kijk dan op:
www.supercoolalmere.nl

super COOL! Almere
Email: meedoen@supercoolalmere.nl
Naam: Shirley Schiltmeijer
Telefoonnummer: 06-13090643
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