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Lentekriebels
Het voorjaar breekt voorzichtig aan en dat is op
school ook al goed te zien. De ouderraad heeft de
school weer in lente sfeer aangekleed en in de tuin
bloeien de narcissen volop. Tijdens huishoudkunde
besteden we aandacht aan de voorjaarsschoonmaak. De afgelopen periode is er weer hard gewerkt in de groepen. Iedereen is gestart in het
nieuwe rooster en inmiddels weten de meeste leerlingen al heel goed wanneer ze bij welke les verwacht worden. Er zijn natuurlijk ook weer volop
sportieve activiteiten geweest op school. Op 15
februari was er een spannend voetbaltoernooi in de
school en op 29 maart voetballen er leerlingen tegen teams van andere scholen. Op 12 april vinden
de jaarlijkse Koningsspelen weer plaats. Deze spelen we samen met de leerlingen van Olivijn. We
hebben er weer ontzettend veel zin in!
Dylan uit BK5 is de winnaar van de Cupcake cup.

BELANGRIJKE DATA:

Ryan uit EG2 leert ramen lappen tijdens de les huishoudkunde

12 april Koningsspelen
12 april Afscheid Lilian en Dunja
18 april Studiedag

Alle leerlingen zijn vrij

22 april t/m 3 mei Meivakantie
9 mei Informatieavond bewind voering
15 mei Studiedag

Alle leerlingen zijn vrij
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Een warm welkom!
Een aantal ouders heb ik reeds mogen ontmoeten, voor de overige ouders zal
ik een nieuw gezicht zijn binnen Aventurijn. Mijn naam is Erik Los en ik zal tot
de zomervakantie het (management)team van Aventurijn gaan ondersteunen
als interim-directeur. Samen met Patricia Duijn (en tot 1 mei met Lilian) zal ik
het managementteam gaan vormen, tot de nieuwe teamleiders en directeur
zijn geworven. Het leek mij goed om ook via de nieuwsbrief mijzelf kort te introduceren. Driemaal per week kom ik vanuit Pijnacker, waar ik woon met
mijn vrouw en onze drie kinderen, naar Almere. Na gestart te zijn als leerkracht in de binnenstad van Den Haag heb ik de overstap gemaakt naar het gespecialiseerd onderwijs. Eerst als leerkracht, daarna adjunct-directeur op een mytylschool en vanaf 2011 was ik directeur van De Witte Vogel. Dit is een centrum voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-20 jaar
met een meervoudige beperking, bestaande uit een KDC, so en vsoafdeling. Eind 2017 heb ik de
overstap gemaakt naar een nieuwe werkomgeving, waarbinnen ik als interim-directeur en adviseur
in diverse werkomgevingen in het onderwijs werkzaam ben. Ik hou mij bezig met strategisch beleid,
visieontwikkeling en ben beschikbaar als directeur die tijdelijk op een school werkzaam is, wachtend
op een nieuwe directeur, en nu dus op Aventurijn.
Aventurijn heb ik leren kennen in de maanden september-november tijdens een onderzoek, en nu
als interim-directeur. De eerste weken voelden als thuiskomen, na ruim een jaar te hebben gewerkt
in andere settings. Ik heb er veel zin in om de komende maanden met elkaar de ingezette koers te
blijven volgen en te zorgen voor een goede overgang naar het nieuwe managementteam. Zoals gemeld ben ik drie dagen per week werkzaam voor Aventurijn, mogelijk treffen wij elkaar op deze
mooie school!
Gr, Erik

Wereldoriëntatie Eg1
Project: Madurodam

Een aantal leerlingen van Eg1 hebben gekozen over welk onderwerp ze met elkaar wilden gaan werken.
Ze hebben dat gedaan naar aanleiding van een aantal boekjes uit de schoolbibliotheek.
Na een film over Madurodam, hebben wij over gebouwen in Nederland gepraat ,en ons eigen
“Madurodam’ gemaakt. Het is een Amsterdamse gracht geworden, met huizen en boten.
Het resultaat is te bekijken in de klas.
Leerlingen van Eg1
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BK4 in actie tegen plastic soep
Plasticsoep is heel veel plastic in de water en meren en plassen en rivieren flessen en drink pakken
en dieren eten plastic en de mensen gooi rotzooi en de dieren ga dood en is niet goed voor de milieu
en de aarden en dan ge de opwarming voor de aarden word warmer door de plastic
Shaivan, BK4
Het begon zo we waren 3 weken geleden begonnen met plastic soep toen hadden wij bedacht
Om naar buiten te gaan we waren buiten geschrokken van het plastic soep op straat en wij zijn van
plan om het vaker te doen. Want wij vonden bier flesjes en onderbroeken en een deel van een trek
haak en wij vonden zakjes en papier en pakjes en blikjes en koffie. En toen gingen wij weer terug
naar school en toen gingen wij op school alles terug gooien in de vuilnisbak en prullenbak en wij hadden schoenen geleend van tuinendier. En toen gingen wij heel goed ons handen wassen en toen was
het pauzen.
Rosario, Leon en Max, BK4

Het taalmagazijn
Er is er hard gewerkt om oud leesmateriaal uit het magazijn op te ruimen. De leerlingen
hebben hier aan meegewerkt en hebben alles uitgezocht en gesorteerd. De collega’s en
leerlingen van Zorg/onderwijsinstelling “Het klaverblad” zijn er blij mee. Dit materiaal dat
we niet meer bij Aventurijn gebruiken wordt weer opnieuw gebruikt.
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Vanuit de ouderraad :

Wij vragen de ouders die dit nog niet hebben gedaan om alsnog de ouderbijdrage te voldoen zodat we ook dit jaar weer kunnen bijdragen aan leuke activiteiten die school organiseert.
Dit bedraagt €32 per kind. Wij verzoeken u vriendelijk om de ouderbijdrage, onder vermelding
van de naam en de klas van uw kind(eren), over te maken NL41RABO0300656637 tnv Stg. Almere
Speciaal / Aventurijn.
Mocht het voor u niet mogelijk zijn de ouderbijdrage te betalen kunt u contact opnemen met de
directie van onze school.

Bezoek aan kunsthuis EG2
Woensdag 13 februari zijn we met de klas naar het kunsthuis Almere geweest. We hebben in de weken
hiervoor over kunst gewerkt en dit was de afsluitende excursie.
In het kunsthuis hebben we schilderijen bekeken maar ook beelden en vazen. Bij sommige schilderijen had
de mevrouw van het kunsthuis vragen bedacht. Dat was leuk want zo konden we nog beter kijken naar alle
schilderijen.

Het was heel leuk en gezellig. De schilderijen vond ik leuk en we waren met z’n allen. (Rachel)
Ik heb kunst gezien. Ik vond de zonnebloemen leuk van Vincent van Gogh. Hij heeft zijn oor afgesneden.
Met weggaan mochten we ook nog een kaart uitzoeken en meenemen. (Shanna).
Het was super mooi. Ik vond het schilderij heel mooi van Amsterdam op de fiets.(Angélica)
Ik vond het uitstapje wel gezellig, samen in de auto. Schilderijen kijken vind ik niet zo leuk, maakt mij niet
zoveel uit. (Mandy)
Ik vond het erg leuk om de schilderijen te kijken. Ik vond heel veel schilderijen mooi maar de mooiste was
van een meisje bij de blauwe zee. (Giovanni)
Ik vond het kunsthuis wel leuk. Ik vond het schilderij met veel mensen erop heel mooi. ze stonden mooi
schuin geschilderd. (Joey)
Ik vond het ook best wel leuk. Ik vond het leuk om naar de schilderijen te kijken met elkaar en de opdrachten te doen. (Cornelis)

Gevonden voorwerpen
Wist u dat we erg veel gevonden voorwerpen hebben? Deze verzamelen we bij de
receptie. Als u iets mist, kom dan gerust
even langs om te kijken of het gevonden is.
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Stagekanjer
Charissa Swart is de stagekanjer van deze
Nieuwsbrief.
Charissa zit in EG2 en loopt 2 dagen stage bij
Industriade, op woensdag en vrijdag.
Eerst werd Charissa door haar moeder gebracht,
maar nu kan ze dat ook al zelfstandig.
Het was wel even wennen voor Charissa. Bij haar
vorige stage werkte ze maar met 3 andere mensen.
Bij Industriade werken wel 15 mensen en zijn er
3 begeleiders.
De begeleidster van Charissa heet Greet. Charissa heeft al veel geleerd van Greet.
Ze weet al goed hoe verschillende werkzaamheden gaan. Ze stelt bandplaksetjes samen,
dit doet ze aan de hand van een voorbeeld kaart, waarop ze precies kan zien wat erin
moet.
Ze doet ook wel eens de taak van schroeven assembleren, dit betekent dat zij ringen op de
schroeven moet doen. Eerst zet zij de ringen op de schroef, zet de schroef op een plank. Als de
plank vol is dan doet zij deze in een doos. Er zitten 100 schroeven op een plank. Dat is makkelijk, zo kan je je nooit vertellen, omdat als alle gaatjes vol zitten er 100 schroeven zijn.
Volgens Greet is Charissa een super medewerker. Ze past helemaal bij de andere collega’s en
werkt heel hard door. Als zij eenmaal weet hoe het werk uitgevoerd moet worden, gaat zij als
een trein aan het werk.
Zij heeft veel plezier met haar collega’s. Dat begint al als zij ’s morgens binnen komt. Ze begroet
iedereen en maakt een gezellig praatje. Ze zijn heel blij bij Industriade dat Charissa bij hen wil
komen werken. Dat heeft Charissa namelijk al gezegd. Ze gaat dan ook al 3 dagen stage lopen.
Op de foto’s is goed te zien wat een harde werkster ze is!!
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Stagekanjer Myrthe,
Op donderdagochtend loopt Myrthe stage in de tuin. Samen met Amira, Dave en Giovanny is er al heel
wat werk verzet.
Afgelopen donderdag zaaide Myrthe met Amira een heel bed met bietjes in, keurig om de 10 cm een
zaadje want elk zaadje heeft wel ruimte nodig om een grote biet te worden.
Daarna verspeenden zij samen ook nog eens 96 palmkoolplantjes. Dat is lastig werk want de plantjes zijn
heel teer. Deze plantjes gaan we nu verder opkweken in de kas tot dat ze groot genoeg zijn om in de
tuin te zetten. Myrthe laat elke week zien dat ze goed kan samenwerken. Ze vindt niet alleen het werken
met kleine plantjes leuk maar ook omspitten, harken en aarde verplaatsen met de kruiwagen. En tussendoor houdt zij ons op de hoogte van allerlei leuke vogelweetjes. Top
Myrthe.

Hoogvliegers

Op zaterdag 8 juni organiseert stichting Hoogvliegers een spectaculair evenement waar de leerlingen van het Aventurijn zich voor kunnen aanmelden.
Op 8 juni vertrekt van het Van der Valk hotel Almere een konvooi met speciale
voertuigen naar het vliegveld Lelystad. Daar vindt een besloten evenement
plaats, alleen toegankelijk voor onze doelgroep en hun begeleiders/ouders/
broertjes/zusjes/opa & oma. Dit om te voorkomen dat er teveel toeschouwers
komen op een dag die voor 100% in het teken van het kind staat.
Op die dag wordt er gezorgd voor eten en drinken en is er naast het vliegen ook een springkussen en zijn
er vele andere dingen te zien en te doen. Voor deelname aan dit evenement zijn geen kosten verbonden
(behalve eventuele reiskosten). Uiteraard is er BHV en een arts aanwezig.
Het is een unieke ervaring voor de kinderen om mee te vliegen en zelfs (in de gevallen waar dit mogelijk
is) ook zelf even te sturen. Per kind is er plaats voor 2 extra passagiers dus kunnen familie en/of begeleiders ook mee vliegen als zij dit willen..
Wij raden aan om op de website van de Stichting Hoogvliegers te kijken. Daar vindt u alle informatie over
het evenement van zaterdag 8 juni. Er kunnen ongeveer 75 kinderen een (individuele) vlucht maken. Op
dit moment hebben zich 29 kinderen aangemeld, er is dus nog plaats voor onze leerlingen.
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