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“De 5e editie van de nieuwsbrief schooljaar 2017-2018 ”
Voorjaar!
De meteorologische lente is 1 maart begonnen. Daar was niet
direct wat van te merken, want sommige leerlingen hebben in de
voorjaarsvakane zelfs een rondje kunnen schaatsen! Inmiddels
lijkt het langzaam wat warmer te worden en kunnen we bijna
spreken over de echte lente.
Deze nieuwsbrief zit weer vol met leuke nieuwtjes over Aventurijn. Vanaf deze nieuwsbrief hebben we ook twee nieuwe rubrieken: de moppentapper en de wist-je-datjes.

BELANGRIJKE DATA:
13maart
Open ochtend nieuwe leerlingen
14 maart
Staking in het onderwijs
20 maart
Informaemarkt wonen en werken
22 maart

We willen daarnaast nog even extra benadrukken dat aankomende 20 maart er een informaemarkt rondom wonen en werken
plaats zal vinden op Aventurijn. Verschillende aanbieders zullen
zich op de informaemarkt presenteren en uitleg geven over de
mogelijkheden op het gebied van wonen en werken. Op de informaemarkt zijn aljd veel oud leerlingen van Aventurijn aanwezig
die vertellen hoe het met ze gaat en wat ze bereikt hebben. Voor
de jongere leerlingen van Aventurijn gee, dit een goed beeld van
wat er mogelijk is in de toekomst. Op verzoek van ouders zal er
dit jaar ook informae zijn over bewind voering. Echt een aanrader om langs te komen!
Sinds deze week hebben we jdelijke logees in ons nieuwe dierenverblijf! De kippen voelen zich al aardig thuis. Uiteindelijk zullen zij ook gezelschap gaan krijgen van konijnen. Over een jdje
hopen we onze eigen kippen te kunnen verwelkomen.

Opening watertap
29 maart
Studiedag - leerlingen vrij
30 maart t/m 2 april
Goede vrijdag en Pasen
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Stagekanjer Nassim
Wanneer ben je nou echt een stagekanjer? Als alles wat je doet alleen maar goed gaat? Nee, natuurlijk niet! Iedereen hee, wel eens een weekje, een dagje, een uurtje, vijf minuutjes of een paar seconden dat het net niet
gaat zoals je eigenlijk wilt (of zoals de meester of juf het wil). Maar als je laat zien dat je van je fouten kunt leren
of jdens je stage kan aangeven dat je even rust nodig hebt, dan ben je voor mij een stagekanjer! En Nassim
hee, dat absoluut jdens de interne stage Almere City laten zien.
De interne stage Almere City duurt van ’s morgens vroeg tot aan de middagpauze. Dat is best een lange jd om
achter elkaar te werken. Daarom nemen we ook aljd om spt half elf een welverdiende pauze. Nassim is dan
aljd de eerste die voor iedereen, vaak samen met Ahad chocolademelk en koﬃe gaat halen! De bestelling
neemt hij, als een echter ober, zonder opschrij8oekje op.
Tijdens de Almere City stage is het echt wel hard werken! Soms is het koud en werken we toch buiten. Andere
keren werken we binnen, in naar zweetsokken snkende, vieze kleedkamers. Wij maken deze dan grondig
schoon en Nassim deed dat aljd op een ne:e en toch razendsnelle manier. Een wedstrijdje “kleedkamer vegen”
wist hij met twee vingers in zijn neus, van meester Joost te winnen.
Maar met enkel snelheid en zorgvuldigheid verdien je deze tel niet. Nassim liet ook een eigenschap zien die
heel veel waard is. Hij hielp medeleerlingen zoals Bram op een oprechte en geduldige manier. Zo leerde Nassim,
Bram hoe de vuilnisperscontainer werkt of hoe je een kleedkamer veegt en dweilt. Af en toe met een grapje,
maar vaak ook heel serieus. Ik zag dat jullie daar beide van genoten!
Nassim, misschien kun je nog een keertje langskomen op Almere City om de nieuwe stagiaires te laten zien wat
je kunt? Dan kun je ook eindelijk dat hardloopwedstrijdje met die profvoetballer eens doen, want dat staat nog
steeds!
Meester Joost (Stagebegeleider Almere City)
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Pennenbakjes!
Deze leerlingen van EG1 zijn trots en blij met hun persoonlijke, zelfgemaakte pennenstandaard bij de
techniekles van meester Koen.

Juf Janneke 60 jaar!!
Dinsdag 30 januari is juf Janneke 60 jaar geworden. Dat werd natuurlijk gevierd. De leerlingen van EG1 en EG 2 hebben samen met Janneke en haar man Chris gezongen, cadeautjes gegeven, en genoten van taart met koﬃe en thee.
Ze hee, een mooi werkstuk gekregen van de leerlingen gemaakt
van keramiek. Ze was er superblij mee.
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Stagekanjer
De stagekanjer van deze Nieuwsbrief is Splinter Domela Nieuwenhuis Nijegaard uit Eindgroep 1.
Splinter loopt bij 2 bedrijven stage, op maandag bij Art Loca bij de tekengroep en op dinsdag bij Zorg la Fleur. Als
je Splinter naar zijn stages vraagt krijg je als eerste een stralende glimlach. Splinter gaat er met plezier naar toe.
Bij Art Loca zit Splinter pas vanaf februari bij de tekengroep. Hij ging er de vorige periodes, ja een aantal periodes, naar de muziekgroep. Bij de muziekgroep hee, Splinter plezier met zijn collega’s en zijn begeleider. Hij
maakt met hen mooie muziek en speelt graag op het drumstel. Maar het drummen is niet het enige dat hij
oefent. Splinter hee, de afgelopen periode gezongen, gedanst, gerapt en met andere instrumenten gewerkt!
Regelmag is al van verre te horen dat ze met z’n allen ﬂink aan het oefenen zijn.
Splinter doet mee aan de optredens die regelmag plaatsvinden. Want als er zo hard geoefend wordt, moet er
natuurlijk ook een optreden plaatsvinden.

Bij Zorg la Fleur is Splinter met hele andere werkzaamheden bezig. Hij kookt hier allerlei verschillende gerechten,
waarvoor hij b.v. het snijden van verschillende groentes leert. Hoe hij moet koken, zodat hij dit thuis en later in
zijn eigen woning ook kan. Daarnaast doet mmert en zaagt hij, verzorgt hij dieren: het hok schoon maken, eten
en drinken geven.
Ook hier hee, Splinter het naar zijn zin. Hij hee, plezier met zijn collega’s en begeleiders met wie hij samen
hard werkt en grappen maakt.

Splinter voert bij de 2 bedrijven hele verschillende werkzaamheden uit. Hij vindt het bij allebei leuk, juist omdat
het zulke verschillende werkzaamheden zijn maken het nog aantrekkelijker!
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Uitnodiging infomarkt
Wonen & Werken
Infomarkt op Aventurijn ZML/VSO onderwijs
Dinsdagavond 20 maart 2018
Marathonlaan 13, 1318 ED Almere

Kom allemaal naar de Infomarkt en maak kennis met de stagebedrijven en
wooninitiatieven in Almere!!!!
Iedereen is welkom
Sterre ontmoet Og3ne!
Sterre hee, bij de techniek lessen van Joost een hartje gemaakt van hout. Dit
hartje hee, ze doormidden gezaagd, want dan kan je 1 deel weggeven. En dit
hee, Sterre ook gedaan. Ze is bij het concert van Og3ne geweest in KAF, dit
zijn haar idolen. Sterre had een top avond en kon elk liedje meezingen. Ze
hee, Og3ne na aﬂoop nog ontmoet. Ze hee, gevraagd of ze op 1 deel van het
hartje de handtekeningen mocht hebben van Lisa, Amy en Shelley. Het andere
deel van het hartje hee, ze aan Og3ne gegeven. Hier waren de dames vast
ook heel blij mee! Sterre, wat een ontze:end leuke avond heb jij gehad!

Op donderdag 22 maart 2018 is de feestelijke
opening van de watertap op Aventurijn!
Een top idee, bedacht door leerlingen.
U mag allen komen om 14 uur!
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Cup cake Cup!
Elk jaar worden er jdens de kooklessen van de brugklassen een cupcake cup gehouden. De leerlingen bakken en
versieren cupcakes! Daaruit wordt een nominae gemaakt door de kookjuﬀen en uit die nominae kiest de direce welke leerlingen een prijs winnen! De winnaar is nog niet bekend. Toch wilde we alvast even een selece
laten zien van prachge cup cakes!

Wist-je-dat……
...meester Joost uit zijn broek is gescheurd !jdens een potje bowlen met alle juﬀen en
meesters?
...Hemza goede moppen kan vertellen?
...de watertap geopend wordt op de dag van het drinkwater (22 maart)?
...we een echte sopraan in ons team hebben die binnenkort gaat optreden voor heel
veel mensen? (Ze lee* achter de klapdeuren)
...er elke vrijdag enorm geoefend wordt voor het SPEKTAKEL?
… juf Dunja weer terug is op onze school en we haar heel erg hebben gemist?
… we enorm trots en blij zijn met onze nieuwe kippen in het dierenverblijf?
.. Dana een echte kippenﬂuisteraar blijkt te zijn?

MG3 aan het zwemmen
MG3 hee, sinds een aantal weken zwemmen.
Dan krijgen ze geen zwemles, maar gymles in het water.
Deze week zijn ze bezig geweest met o.a. reddingszwemmen en een onderwater parcours.
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Moppentappers
Raadsels van Hemza:
Wat is het toppunt van netheid?

EG2:
Vissen
Twee vissen komen elkaar
tegen. De ene vis zegt tegen de andere ‘Haai!’ De
andere vis roept verschrikt:
‘Waar is die?!

Met mes en vork uit je neus eten.

Waarom gaat een boom niet naar
school?
Omdat hij geschorst is.

Wat krijg je als je een mobiel in de
wc gooit?
Weet jij ook een goede mop of raadsel? Geef hem door aan je
juf of meester en wie weet staat hij volgende keer in de
nieuwsbrief!

Pleemobiel

Stagekanjer
Deze nieuwsbrief is de interne stagekanjer Nigel Fer uit MG4.
Nigel is nog maar net aan de winkelstage begonnen en is nog
ﬂink in de leer. Nigel begint vier dagen in de week om 08:15 in
de winkel hij doet dit op de maandag, dinsdag, woensdag en
vrijdag. Nigel zorgt er samen met zijn collega voor dat iedereen
een broodje avontuur kan bestellen en kan af rekenen. Het is
een hele belangrijke taak dat de broodjes goed worden
doorgegeven aan de catering, want we willen toch niet dat er
broodjes verwisseld worden en iemand een verkeerd broodje
krijgt. Daarnaast staat hij elke dag één kleine of één grote pauze
in de winkel, in de pauzes rekent Nigel de producten af die de
leerlingen willen kopen, dit doet hij doormiddel van het
kassasysteem een hele verantwoordelijkheid om met echt geld
te werken. Nigel zorgt ervoor dat iedere leerling die wat koopt
het juiste bedrag betaald en eventueel het juiste bedrag terug
krijgt.
Een paar werkzaamheden in de winkel zijn:
-De winkel voorraad aanvullen, Nigel zorgt ervoor dat deze
producten besteld worden, dat ze doormiddel van een
prijzentang geprijsd worden en dat ze vervolgens in de winkel
komen te liggen.
- De producten spiegelen (ne:e winkel)
- De THT datum van de producten controleren.
Kom je ook een keertje een kijkje nemen in de winkel?
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Happer-Tapper
Playing for Succes BK5
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Sportdag

Wat?
Een dag met allemaal verschillende
sporten.
Waar?
Sporthal waterwijk
IJsselmeerweg 48
Wanneer?
Zaterdag 31 maart 2018
Tijdstip?
12:00 – 16:00
Kom je met de taxi, bestel je taxi:
Heen 11:45
Terug 16:00

Een leuke sportdag met heel veel leuke sportactiviteiten.
Lijkt het je leuk. Schrijf je voor vrijdag 23 maart
2018 in door te mailen naar wmartens@triadeflevoland.nl.
Vergeet niet makkelijk zittende kleding aan te
trekken. Vergeet je lunch niet wij zorgen voor
fruit en een flesje water.

Meedoen & Sport
Email: wmartens@triade-flevoland.nl
Naam: Wessel Martens
Telefoonnummer: 06-13090643
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Informatie
Contact
Opgave
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Informa!ebijeenkomst over zorg en ondersteuning
Almere, maart 2018
Beste ouders, verzorgers en leerlingen,
Op 3 april is er op school een informaeavond over zorg en ondersteuning. Ieder(in) nodigt u en uw kind/ pupil hiervoor uit.
Inloop vanaf 19.15 uur en aanvang om 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur, Aventurijn, Marathonlaan 13, 1318 ED Almere.
Best ingewikkeld
In Nederland heb je recht op zorg en ondersteuning als je die nodig hebt.
Bijvoorbeeld bij dagbesteding en werk. Of als je uit huis gaat.
Maar eerlijk is eerlijk, het is vaak erg ingewikkeld. Hoe is het allemaal geregeld? Bij wie moet je zijn? Hoe doe je een aanvraag?
Wie kan je daarbij helpen? Tijdens deze avond krijg je hier uitleg over.
Dat is belangrijk. Want als je het begrijpt en weet, lukt het beter om het goed te regelen.
Informa!e voor leerlingen en ouders/verzorgers
School hee, mensen van Ieder(in) uitgenodigd om de informae te geven. Twee voorlichters komen bij ons op school.
Voor de pauze geven zij informae aan leerlingen en ouders samen.
Na de pauze gaan leerlingen en ouders apart van elkaar zi:en.
Als leerling krijg je informae die voor nu en later voor jou interessant is.
Je praat samen met andere leerlingen en de voorlichter over wat je wilt, na school.
En wat je nodig hebt enzovoort. Natuurlijk kun je ook vragen stellen.
Aan het eind krijg je het boekje Zorg en ondersteuning sinds 2015 mee naar huis.
Een boekje met een makkelijke uitleg over hoe de zorg en begeleiding geregeld is.
Handig, want dan kun je wat je hebt gehoord thuis nog eens rusg nalezen.
Kom je ook?
Als u wilt komen, kunt u zich opgeven bij:
Monique Herben m.herben@almere-speciaal.nl
Wa Royen
w.royen@almere-speciaal.nl

Met vriendelijke groet,
Team Ieder(in)
Deze bijeenkomsten zijn mogelijk door ‘Ik doe mee’, meer informae op www.ikdoemee.nl
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