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Weer hard aan het werk!
Nadat we op 10 januari zijn gestart met een proost op het nieuwe jaar, zijn we weer hard aan de slag
gegaan. Omdat in februari het nieuwe rooster start zijn er veel leerlingen die op dit moment hun
(interne) stages afronden en er worden doelen gesteld voor de volgende periode. Ook mogen de leerlingen uit de midden– en eindgroepen hun voorkeur aangeven voor een nieuwe stage. De afgelopen
weken vonden ook de gesprekken over de leerlingplannen weer plaats. We voeren deze gesprekken
met ouders/ verzorgers maar ook de leerlingen zijn altijd van harte welkom. Het gaat tenslotte om hun
ontwikkeling en de leerlingen brengen vaak goede punten in bij deze gesprekken. Doordat we veel problemen hebben ondervonden met de functionaliteit van ons administratiesysteem LOGOS waren helaas niet alle evaluaties en plannen op tijd klaar. Sommige plannen waren ook onvolledig. Wij vinden
dit erg vervelend en wij werken er momenteel samen met LOGOS nog hard aan om alles te verhelpen
en iedereen zo spoedig mogelijk van een compleet plan te voorzien. De komende tijd staat er ook
weer veel op het programma. Vanaf 6 januari start de ‘Burgerschapsweek’. We richten ons dit jaar
vooral op de ouderen en we verwachten dan ook bezoek op school van opa’s en oma’s en van bewoners van woonzorgcentrum Castrovalva. Ook zullen er leerlingen het woonzorgcentrum bezoeken. We
hebben er zin !
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Succesviering MEE op Weg
Op twaalf januari was er een succesviering van het project MEE op
weg. Door dit project leren leerlingen van Aventurijn zelfstandig te
reizen van en naar school. Leerlingen die al geleerd hebben om
zelfstandig te reizen kregen een certificaat en de leerlingen die net
zijn begonnen kregen een pluim. Ook de vrijwilligers die met de
leerlingen oefenen werden in het zonnetje gezet want ze zijn natuurlijk erg belangrijk.
De certificaten en pluimen werden uitgereikt door Desiree Cornelis
van MEE. Er was ook hoog bezoek. Vanuit de gemeente Almere
kwam wethouder Renee Peters op bezoek om de leerlingen te feliciteren en om te praten over hoe belangrijk het is om zelfstandig te
leren reizen. De wethouder maakte zelfs een buiging voor onze leerlingen omdat hij het zo knap vindt dat ze leren om zelfstandig te reizen. Dat vinden de mensen van omroep Flevoland ook, want de leerlingen werden gefilmd en geïnterviewd.
Bij de fotoalbums op onze website zijn foto's te zien van de succesviering

http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/143456/almere-leerlingen-leren-zelfstandig-naar-school-te-reizen
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Samantha uit BK 5 heeft een 10 gekregen voor haar
topo toets! Ze moest hiervoor alle provincies en de
hoofdsteden van Nederland leren. Samantha was erg zenuwachtig en de eerste keer ging de toets dan ook nog
niet zo goed. Ze heeft daarna doorgezet en thuis geoefend met hulp van haar vader. De tweede keer ging het
zo goed dat ze een 10 kreeg omdat ze alles wist. Wat
een doorzetter! Knap hoor Samantha

Melvin uit EG4 maakt bij de techniekles deze prachtige schildering van een
uil. Hij heeft dit gemaakt op een plaat
hout waarbij de ringen in het hout de
ogen van de uil vormen. Erg mooi Melvin!

Proost op het nieuwe jaar
Op dinsdag 10 januari zijn we weer gestart op school. De leerlingen waren blij om elkaar
weer te zien. Zoals elk jaar starten we met een proost op het nieuwe jaar. Om 9 uur verzamelden we in de hal waar de ouderraad alle glazen Champagne (alcoholvrij natuurlijk) al had
klaar staan. Na een praatje van Adrie telden we af en toen zei iedereen: Gelukkig nieuw
jaar! Er werd geproost en genoten van het lekkere drankje.
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Stagekanjer
Deze keer is Dian Swart onze stagekanjer.
Doordat Dian haar Certificaat “Werken in de keuken” heeft gehaald wil ze graag stage lopen in de
Horeca.
We waren bij wat verschillende bedrijven gaan kijken en daar heeft ze ook een dagje meegedraaid. Ze heeft ervoor gekozen om bij Brownies & Downies in Almere-Buiten stage te lopen.

Dian voert verschillende werkzaamheden uit bij Brownies & Downies. Zo staat ze er in de bediening, neemt ze de bestellingen op, maakt ze drankjes klaar en doet ze de afwas.
In het begin vond Dian het nog best spannend en moeilijk, maar ondertussen maakt ze volledig
deel uit van het team en weet ze veel taken zelfstandig uit te voeren.
Tijdens haar eindevaluatie kreeg ze mooie complimenten, zoals:
“In de pauze is het vaak erg gezellig als zij er is. Ze is prima aan te sturen er kunnen prima afspraken met haar gemaakt worden.”
“Dian maakt actief onderdeel uit van het team. Zij werkt ook steeds vaker alleen, omdat zij precies weet wat zij allemaal kan.”
Dian houdt echt van het werken in de Horeca en dat is ook duidelijk te zien als je haar aan het
werk ziet! Wie weet wordt dit wel een plek waar ze naar uit zal stromen als ze van Aventurijn
gaat.
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Vakantiedagopvang: ook in de vakantie spelen met je (nieuwe) vrienden!
Wil jij iets leuks doen in de schoolvakanties? Kom dan spelen bij de vakantiedagopvang van Stichting Wielewaal! De hele week worden er allerlei activiteiten in een thema georganiseerd.
De voorjaarsvakantie staat in het teken van Sprookjes. Knutsel bijvoorbeeld een mandje voor Roodkapjes
koekjes, maak een fruitzwaard voor de drie musketiers of speel reuzenvoetbal. Er zijn allemaal enthousiaste
begeleiders aanwezig die gezellig met je meedoen. Kom je ook een keer?
Wanneer?
De vakantiedagopvang vindt plaats op werkdagen tussen 8 en 18u op Mytylschool De Trappenberg in Huizen. Kinderen kunnen zich per dag aanmelden.
De data van de vakantiedagopvang in 2017 zijn:
Voorjaarsvakantie
ma 20 februari - vr 24 februari
Meivakantie
ma 24 april – vr 5 mei
Zomervakantie
ma 24 juli – vr 25 augustus
Herfstvakantie
ma 23 oktober – vr 27 oktober
Voor en door wie?
De dagopvang is geschikt voor kinderen van 4 tot 20 jaar met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en/of ADHD/Autisme. Een team van vrijwillige begeleiders onder leiding van een vaste recreatieleider is
de hele week aanwezig. Indien nodig kan verpleegkundige zorg geleverd worden. De hoeveelheid begeleiding wordt aangepast op wat een kind nodig heeft. Dit varieert van 1 begeleider per kind tot 1-op-3.
Ervaringen van een moeder
Sacha, moeder van Merel: “Merel is begonnen met de vakantiedagopvang op school. Het was voor Merel wel

een beetje raar dat ze in de vakantie naar school moest. Na één dagje bleek het toch erg anders; de hele
dag leuke dingen doen en met z’n allen eten. Aan het eind van de dag komen de ouders dan op school om
je te halen en dat is ook wel gezellig!”

Inmiddels heeft Merel ook ervaren hoe leuk het is om een weekend te logeren of met vrienden op vakantie
te gaan bij Wielewaal. Lees Sacha’s hele verhaal op www.wielewaal.nl/merel
Aanmelden?
De dagopvang kan betaald worden vanuit PGB of Zorg In Natura of uit eigen middelen. Kijk voor meer informatie of aanmelden op www.wielewaal.nl/dagopvang of bel 088 122 44 00.
Ben je op zoek naar weekendopvang in bijv. Soest of Haarlem, gezinsvakanties of groepsvakantie? Ontdek
op www.wielewaal.nl wat we je allemaal te bieden hebben!
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