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“De 5 e editie van de nieuwsbrief schooljaar 2015-2016 ”
We zijn gestart met het nieuwe rooster
We zijn na de vakantie gestart met een ‘proost
op het nieuwe jaar’. We hebben elkaar een gelukkig nieuw jaar gewenst en iedereen was blij
om elkaar weer te zien.
Inmiddels zijn we alweer enkele weken hard
aan het werk en op maandag 25 januari is het
nieuwe rooster ingegaan.
Een nieuw rooster is altijd weer spannend. Voor
de brugklassen zijn er andere vakken en voor de
midden en eindgroepers ook andere (interne)
stages. Iedereen moet weer even wennen aan
de indeling van de dag en oefenen binnen nieuwe situaties.
Volgende week is de themaweek Burgerschap.
In deze week is er extra aandacht voor dit vak
en dit schooljaar gaan we leren over verschillende goede doelen. We gaan actief verder met de
doppenactie voor Kika en we gaan met de hele
school producten inzamelen voor de voedselbank
in Almere. In de themaweek Burgerschap organiseren we ook een open ochtend om gasten te
ontvangen. We heten iedereen welkom tijdens
de koffieochtend op woensdag 3 Februari. In
deze nieuwsbrief staat meer informatie over de
themaweek en de koffieochtend.

BELANGRIJKE DATA:
1– t/m 5 februari: Themaweek Burgerschap
3 februari: koffieochtend en rondleiding voor
ouders en belangstellenden
8 februari: Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
29 februari t/m 4 maart: Voorjaarsvakantie
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Gebarencursus
Wil je je gebaren woordenschat ophalen met je ouders/omgeving ? Wil je de gebaren beter inzetten ter ondersteuning van de Totale Communicatie thuis? Kom dan naar de gebarencursus . De
data voor de ouder gebarencursus zijn 9 februari, 18 februari, 23 februari en 8 maart
van 19.00- 20.00 uur op de Olivijn.
De cursus is gratis en iedereen is welkom uit de omgeving van de leerling.
Graag opgeven bij p.vanderheijden@almere-speciaal.nl
Tot dan!
Met vriendelijke groet,
Petra van der Heijden
Logopedist en TC trainer
Olivijn en Aventurijn

EG 1 tuin en dier

Vandaag 18-01-2016 heeft eindgroep 1 binnen en buiten gewerkt. Het was erg koud, Nordin en
Lars gingen het gereedschap schoonmaken. Met een staalborstel alle kluiten modder eraf borstelen. Eerst deden ze het in de tuin maar dat was toch een beetje te koud. Nu mochten ze voor een
keertje het gereedschap binnen schoonmaken. Dat was extra leuk want zo werd het lokaal erg
vies
Ook buiten en in de schuur is hard gewerkt. De schuur kreeg een schoonmaak beurt van Wisal. De
konijnen kregen weer nieuw water van Splinter onder begeleiding van Lesley. Martin had het
meeste plezier met de veegmachine. In eerste instantie vond hij het veel te koud maar met werkhandschoenen ging hij fanatiek aan de slag.
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Themaweek Burgerschap,
Zoals ieder schooljaar is er weer de themaweek Burgerschap. Van 1 februari tot en met 5 februari is
onze burgerschapsweek. Deze week staat dit schooljaar n het teken van het
goede doel.
De goede doelen die wij deze week gaan belichten zijn KiKa en VLA.
KiKa is een landelijke organisatie die onderzoek doet voor kanker bij kinderen.
Zij hebben daarvoor erg veel geld nodig, dat ondersteunen wij met het sparen
van doppen. De doppen die wij gespaard hebben worden ingeleverd bij inzamelpunten en zij krijgen daar geld voor. Dit geld gaat dan naar KiKa.
Zoals u weet kunnen de doppen vanaf de zomervakantie al ingezameld worden, de verzamelbakken
staan in de hal. En we hebben al veel vuilniszakken vol staan, maar deze week betrekken we ook de
omliggende scholen en bedrijven bij onze inzamelactie (Politieschool, taalschool, buurtcentrum, Olivijn).
We gaan ook speciaal voor deze actie containers versieren waar ook de doppen in verzameld kunnen
worden.
VLA staat voor Voedsel Loket Almere. U komt ze wel eens tegen in
de supermarkt, als ze daar eten inzamelen. Van dit houdbare eten
worden voedselpakketten samengesteld die gegeven worden aan
gezinnen uit Almere die dit goed kunnen gebruiken. De leerlingen
hebben een lijst ontvangen met producten die ingezameld worden.
We zouden het fijn vinden als wij van 1 februari tot 5 februari 2016
een heleboel houdbare artikelen kunnen verzamelen voor VLA. In
elke klas staat er dan een speciale verzameldoos.
U kunt het ook woensdagmorgen meenemen naar de koffie ochtend, speciaal georganiseerd voor ouders en andere familieleden zoals opa, oma, broer, zus etc.

Koffieochtend: Woensdag 3 februari 2016 is iedereen vanaf 9:00 welkom voor een kopje thee of
koffie beneden in de hal, vanaf 9:30 uur zijn onze gasten in de en om 10:00 uur geven de leerlingen
een rondleiding door de school. Vanaf 11:00 uur wordt het normale lesprogramma weer gevolgd.
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Stagekanjer
De stagekanjer van deze nieuwsbrief is Kaylee Schoenmaker. Kaylee doet voor het eerst een stage buiten Aventurijn. Ze loopt elke maandag stage bij Stichting Zalm (zorg Almere). In het begin vond ze het
een beetje spannend, maar nu is ze helemaal gewend. Ze heeft het er erg naar haar zin.
Kaylee leert verschillende werkzaamheden bij Zalm. Op de foto’s kun je zien dat zij vertrouwelijk papier
aan het versnipperen is. Eerst was dat moeilijk, want je mag maar 1 blaadje per keer door de papierversnipperaars doen!! Dus dat is oppassen geblazen. Als er meer papier in gedaan wordt, loopt het apparaat vast en gaat hij kapot.
Kaylee doet dat nu als de beste!

Bij Zalm leert ze ook koken. Kaylee heeft al eens spaghetti gemaakt. Daar moet je saus voor maken, en
je hebt spaghetti nodig. Eerst gaat ze paprika en tomaat snijden. De courgette moet ook gesneden worden, geen uien want dat doet pijn aan je ogen, aldus Kaylee. Alles gaat in de pan en de rode saus ook.
Geen vlees! Spaghetti moet gekookt worden in de pan. Als dit allemaal klaar is mag ze tussen de middag warm eten samen met Vera en Bo. Hier smikkelen ze dan heerlijk van.
Ook verzorgt ze konijnen. Die moet ze eten geven. Het hok maakt iemand anders schoon, dat hoeft zij
niet te doen. Kaylee houdt veel van kleuren, dat doet ze ook vaak bij Zalm. Dan kleurt voor ze wat voor
een vriend als een cadeau….
Jullie kunnen wel lezen dat Kaylee het naar haar zin heeft bij stichting Zalm. Ze vindt het zo leuk, dat zij
hier wil gaan werken. Wie op maandag bij Zalm langs gaat, zal Kaylee aan het werk zien…..

Leraar 24

Heeft u het filmpje over ons rekenonderwijs al gezien? Op de website van leraar 24 staat een mooi filmpje
over onze school. Leraar 24 is een platform voor leerkrachten en wij zijn er enorm trots op dat wij daar iets
aan mogen bijdragen. Eind februari wordt er opnieuw gefilmd in onze school. Het onderwerp is dan ‘de
klassenlunch’.

https://www.leraar24.nl/video/6170
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A Diploma
O’neal uit BK2 heeft op 14 januari zijn A-diploma gehaald. In
een jaar tijd heeft hij heel hard gewerkt, elke week ging het een
stukje beter. Hij is erg goed in de borstcrawl en rugcrawl. Maar
zijn schoolslag en rugslag waren ook erg mooi! O’neal mag nu in
het diepe zwemmen zonder bandjes! Wij wensen O’neal heel
veel plezier met zijn zwemdiploma!
Goed gedaan!

Workshops uiterlijke verzorging
Saskia, de moeder van Mandy uit BK2, is gestart met workshops uiterlijke verzorging.
Saskia is kapster en ze doet dit vrijwillig bij ons op school. Wij zijn er erg blij mee want
voor veel leerlingen is het heel belangrijk om te leren hoe je je uiterlijk zelf kunt verzorgen
en wat daarbij belangrijk is. Bij techniek is een prachtige mobiele kaptafel gemaakt en er
is ook een mobiele wasbak aangeschaft. Carla en Mariska uit MG4 hebben de afgelopen
week veel geleerd bij de workshop en Adrie was de eerste ‘klant’.

“Sporten is super COOL”
Het project “Sporten is super COOL” is van start gegaan. Super COOL! is een (sport)maatjes project voor
deelnemers met een verstandelijke beperking. Bij super COOL! gaan deelnemers met een (licht) verstandelijke beperking sporten bij een van de verenigingen die bij super COOL zijn aangesloten
Vanaf donderdag 14 januari wordt er darten aangeboden in Sporthal Waterwijk bij de Dartsbond Almere.
Wil je de komende donderdagen komen kijken dan ben je altijd welkom tussen 18.45 en 20 uur.
Kijk voor info over Sporten is super COOL op www.supercoolalmere.nl

Onbeperkt in beweging in Flevoland

Onbeperkt in beweging in Flevoland is een onderzoek naar het beweeggedrag en de sportwensen van
mensen met een beperking in Flevoland (gedrag, psychisch, verstandelijk en/of lichamelijk). De verkregen
informatie wordt gebruikt om lokaal het sporten en bewegen voor mensen met een beperking te verbeteren. Dit kan inhouden het creëren van aanbod op basis van een behoefte, het bestaande aanbod zichtbaarder maken of een vereniging ondersteunen bij het verbeteren van het aanbod of de sportlocatie.
Onder de deelnemers worden 25 VVV-bonnen van € 10,00 verloot!
Klik hieronder voor de vragenlijst voor ouders van kinderen met een beperking (gedrag, verstandelijk en/
of lichamelijk)
https://survey.enalyzer.com/survey?sessionid=c23d702d-e98a-4671-a9ee-5ec9c6027a9d
Onbeperkt in beweging in Flevoland wordt uitgevoerd door Kennispraktijk in opdracht van de provincie
Flevoland.
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BOG
Deze afkorting bent u nog niet eerder tegen gekomen, want deze groep bestaat dit jaar voor het
eerst!
BOG staat voor Behandel Onderwijs Groep en is
een samenwerking tussen ’s Heerenloo en Aventurijn.
In de praktijk betekent dat, dat er altijd twee mensen voor de groep staan: een leerkracht van Aventurijn en een behandelaar van ’s Heerenloo.
De leerkrachten vanuit Aventurijn zijn Loes en Paula
en vanuit ’s Heerenloo is Linda op de woensdag,
donderdag en vrijdag op de groep.
Voor de maandag en dinsdag zijn we nog steeds op zoek naar een collega.
In de BOG zaten tot de kerstvakantie vier jongens.
Deze jongens hebben, vanaf de start, heel hard gewerkt.
We werken aan taken als rekenen en taal, maar hebben ook (bijna)elke dag sport en een praktijkvak. We zijn heel erg trots dat de jongens vooruitgang boeken qua leren, maar ook in hun werkhouding en gedrag is verbetering te zien.
Als beloning, en om de verjaardagen van de juffen te vieren, zijn we daarom de vrijdag voor de
kerstvakantie naar Bounz! gegaan.
De jongens, maar stiekem ook de juffen, vonden dat erg leuk!
Na de kerstvakantie is er een nieuwe leerling bijgekomen, de teller staat daarmee nu op vijf leerlingen.
We hopen ook van het tweede halfjaar een succes te maken!
Groeten,

Linda, Loes en Paula

Even voorstellen……..
Misschien heeft u in eerdere nieuwsbrieven een foto van mij gezien, of heeft u mij zien lopen in de
gangen.
Ik ben dit jaar een nieuw gezicht binnen de Aventurijn, en na bijna een half jaar wordt het echt de
hoogste tijd dat ik me netjes aan u voorstel!
Mijn naam is Paula Heikamp, en ik ben aangenomen voor de BOG groep.
Ik werk op dinsdag, donderdag en vrijdag met veel plezier met die groep specifieke leerlingen.
Op maandag mag ik de vervanging van Marjolein, MG3, doen en ook dat vind ik erg leuk!
Hiervoor heb ik vier jaar gewerkt op het OPDC, onze buren aan de overkant, en weer daarvoor heb
ik op verschillende speciaal onderwijs scholen in Lelystad gewerkt.
Ik ben 34 jaar oud (of jong, het is maar hoe je het bekijkt) en woon in Lelystad.
Een ander leuk feitje wat ik graag vertel: ik ben een eeneiige tweeling. Mijn tweelingzus, Rieneke, en ik lijken heel erg op elkaar.
Mocht u mij dus zien lopen en ik groet u, of uw kind, niet dan weet
u hoe dat komt!
Ik heb een warm welkom gehad op de Aventurijn, waar ik heel blij
mee ben.
Ik hoop u snel te ontmoeten in de wandelgangen, of bij oudergesprekken, of bij recepties, of bij….
Paula
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We stonden in de krant:
MUZIEKWIJK – Het politiebureau Almere Stad West Poort aan de Operetteweg 5A is sinds vorige week vrijdag opgefleurd met schilderijen van leerlingen van Aventurijn, een school voor zeer
moeilijk lerende kinderen met een meervoudige beperking.
Leerlingen van Aventurijn hadden de schilderijen gemaakt omdat het ‘nieuwe’ politiebureau helemaal af
en opgeleverd is. Onder het genot van limonade, chips en cake werden de ervaringen uitgewisseld. Ook
werd het raamwerk van een collega, ontwerper en schilder van de ‘Wall of Fame’, gepresenteerd. De
leerlingen werden daarna in de politiebus teruggebracht naar hun school aan de Marathonlaan 13. (Foto:
Fred Rotgans)

De politie op bezoek! Op woensdag 20 januari kregen de
groepen MG1 en MG2 bezoek van twee politieagenten. Tijdens
een uitzending van het jeugdjournaal kwamen er veel vragen
op bij de leerlingen over de politie. Aan de hand daarvan leek
het ons leerzaam om de politie op school uit te nodigen zodat
de leerlingen zelf hun vragen konden stellen. Het was een leuke
en leerzame ochtend. De leerlingen stelden veel vragen, o.a.
over het uniform, over het vervoer van de politie en over het oppakken van boeven. De leerlingen
mochten kijken wat de politie allemaal aan hun koppel (riem) hebben, het kogelvrije vest passen en
een aantal leerlingen hebben op de politiemotor gezeten. Een groepje leerlingen van BK2 is ook nog
even bij MG1 in de klas geweest zodat ze ook vragen konden stellen.
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Project Oostvaardersplassen tuin en dier
BK3, MG1, MG3.1, MG4.1, EG1.1, BOG

Deze periode gaan we voor het eerst werken aan
een project. De leerlingen werken elke week aan
de doelen binnen het project Oostvaardersplassen
en praktijklessen in de tuin.
We zijn begonnen met collages maken, elke groep
maakt een collage over een dier. BK3 werkt over
de vos, MG1 werkt over de Koninkpaarden, EG1
over ganzen, MG4 over de edelherten MG3 over
vogels.
De andere groepen kiezen ook nog een dier.

Na het maken van de
collage gaan we verder met de theorie. Dat kan zijn informatie opzoeken
op het internet, filmpjes kijken en
werkbladen maken.
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De gemeente op bezoek!

Op 28 februari kwamen er weer gasten van de gemeente op school. Alle medewerkers van de wijkteams kwam in de ochtend voor een kopje koffie of
thee. Daarna vertrokken ze weer met busjes naar verschillende locaties voor
werkbezoeken. Na 15.15 uur kwamen ze weer terug voor de afsluiting van de
dag met een hapje en een drankje. De leerlingen van MG1 en MG2 mochten
dit keer meewerken. Er waren heerlijke koekjes gebakken door o.a. de ESO
groep en achter het buffet werd koffie en thee geschonken. Ook werkten er
leerlingen in de hal en bij het parkeren om de gasten de weg te wijzen en
Marc en Sparkle deelden de lunchpakketjes uit. Het was wel even spannend
in het begin maar eenmaal bezig ging het de leerlingen steeds gemakkelijker
af. In de groepen zijn hapjes gemaakt voor de borrel en een aantal leerlingen bleven langer op
school om bij de borrel taken als gastheer of gastvrouw op zich te nemen. Het was weer erg geslaagd en de leerlingen hebben er veel van geleerd. Bedankt allemaal!

De BHVers mochten weer op cursus om te oefenen
met hulpverlening bij brand, ontruiming en E.H.B.O.
Ze zijn allemaal geslaagd voor de herhalingscursus
bedrijfshulpverlening!
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