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“De 6 e editie van de nieuwsbrief schooljaar 2015-2016 ”

Het voorjaar is in zicht

BELANGRIJKE DATA:
24 maart: paaslunch
25 maart: goede vrijdag
28 maart: tweede paasdag
19 april: informarkt wonen en werken
21 en 22 april : studiedag
25 april t/m 6 mei: meivakantie

Wij zijn er enorm trots op dat de eerste leerlingen
van Aventurijn gecertificeerd zijn voor de richting
Koken en Magazijnbeheer. Op maandag 22 februari kwam er een examinator in de school om
in de vaardigheden van de kandidaten te beoordelen. Maar liefst zes leerlingen ontvingen ‘s middags een certificaat. Hierbij waren ook de mensen
van het Nautilus college aanwezig waarmee we
hebben samengewerkt in dit traject. Inmiddels is
er alweer een nieuwe ploeg gestart in de keuken
en er zullen er ook weer nieuwe leerlingen starten
bij Nautilus.
In de week Burgerschap hebben we enorm veel
mogen ontvangen voor het voedselloket. We ontvingen daarvoor een prachtige bedankbrief van
VLA en willen hierbij ook iedereen bedanken die
heeft bijgedragen aan dit project.
De komende weken zal er getoetst worden op
het gebied van schriftelijke taal. Altijd spannend
maar ook heel belangrijk.
Op 24 maart staat er een gezellige paaslunch
1 gepland en voor wie dat wil een speurtocht!

Tanden poetsen in BK 2
Vorige week is er een mevrouw geweest in de klas van de GGD. Zij heeft ons geleerd om
onze tanden op de goede manier te poetsen. En niet zomaar een les tanden poetsen. Ze
gaf antwoord op al onze vragen. Hoe lang moet je je tanden poetsen?
Hoe kom je aan gaatjes? Iedereen had zelfs een nieuwe tandenborstel gekregen die wij
meteen mochten gebruiken. Ze nam ook een tijgergebit mee. Wij mochten een smaakje
tandpasta kiezen en onze tanden poetsen. Met een roze vloeistof kon de mevrouw controleren of onze tanden wel schoon waren.
Iedereen vond het een leuke les!

nieuw meubilair in de EMB groep
Woensdag 15 maart hebben we in de klas nieuw meubilair
gekregen. Zelf hebben we de stoelen naar de klas gedragen. We werden geholpen met het lokaal leegmaken door
leerlingen van eindgroep 3. Daarna hebben meester Stefan en meester Jan de tafels in onze klas gezet. De leerlingen waren direct enthousiast en gewend aan het mooie
meubilair. Hier kunnen we nog jaren volop van genieten.
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Interne stage De Receptie
Ik ben Naomi jullie kennen me wel van school en van de receptie natuurlijk . Ik moet nog
twee weken stage lopen bij de receptie . Ik heb er best veel dingen geleerd ook al vond ik
het soms niet echt meer leuk . Ik zag het niet meer zitten om deze stage te doen . Maar toch
heb ik doorgezet, als je aan iets begint moet je het ook afmaken. Dit is niet mijn doel om verder te gaan . Als klein meisje wou ik heel graag later kleding ontwerpen en me eigen mode
winkel te hebben . Ik wil heel graag iets met mode doen of kleding ontwerpen . Maar ik moet
nog even wachten als ik 17 jaar word dan kan ik misschien die kant op hoop ik .

Ik hoop dat ik nog veel dingen ga leren in twee weken bij de receptie en mee neemt in me
werk en stage. Ik heb bij de receptie geleerd hoe je rustig tegen een persoon moet praten als
je die geen aan de lijn hebt. Ik heb schoonmaak dingen geleerd hoe je in school het netjes
moet houden . Dat je gelijk door moet geven als er een ziek melding is.
Nu ben ik Carla uit MG4 aan het leren wat je allemaal moet doen bij de receptie.
Ik heb nog tip voor jullie : Als je aan iets begint moet je het ook afmaken dan heb ik het over
stage maar ook als je aan het werken ben .
Groetjes, Naomi Spijker
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Stagekanjer
De stagekanjer van deze Nieuwsbrief is Zakaria Bartoutouh uit eindgroep 3. Zakaria heeft het
heel erg naar zijn zin bij autobedrijf Ottermaanse, waar hij stage loopt. Hieronder kunnen jullie
lezen wat Zakaria er zelf over schrijft. Hij loopt hier 1 dag stage per week, maar vanaf februari
gaat hij er zelfs 2 dagen in de week stagelopen.

Ik loop stage op maandag bij de ottermaanse van 8:00 tot 17:00 uur.
S ‘Ochtens haal ik oude vuilniszakken weg en vervangen wij een nieuwe vuilniszak en daarna
de jongens helpen in de garage.
Ik kijk naar motors Of ze goed zijn als ze niet goed zijn repareren wij ze. Accuvervanging
motorolie bijvullen ruitenvloeistof bijvullen lampen vervangen, bandenverwisselen
Wij lunchen met de jongens, van 12:00 tot 13:00 uur zitten wij aan kleine Tafel. wij hebben
ons eten van huis meegenomen en S’middags gaan wij Weer terug aan het werk en helpen wij
klanten samen met de jongens Om auto s weer te repareren.
Wij werken met ze drieën.
Als de auto het niet goed doet dan rijden ze naar binnen en doe ik de brug omhoog , is de auto gemaakt dan kan de brug weer omlaag en rijden ze naar buiten
Of ik het leuk vind bij de ottermaanse. ja ik heb het nog steeds naar mijn zin ik ga met plezier
daar naar toe.

De pauzes veranderen !!!
In de centrale hal hebben we inmiddels ook mooi nieuw meubilair gekregen. We gaan daar pauze
houden met de leerlingen uit de B sectie. De leerlingen mogen kiezen of ze binnen of buiten pauze houden en zowel binnen als buiten is er toezicht. Het zal voor sommige leerlingen wel wennen
zijn om niet meer in de klas te eten maar het is ook wel erg stoer om in de hal pauze te houden
en elkaar te ontmoeten. Het moment in de klas kan dan ook nog beter worden besteed aan onderwijs en dat vinden we belangrijk. We starten met de volgende groepen en wellicht breiden we dit
volgend schooljaar uit.
BK4,MG2,MG3,MG4, EG2,EG3
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Bezoek theater

Wij zijn met de leerlingen naar het Almeers jeugd symfonie orkest (ASJO) geweest. Ze hadden een
voorstelling in het theater van Almere. Wel raar zo’n ochtend, direct na binnenkomst al een korte
werkles en toen al het tien-uurtje eten (terwijl het net 10 over 9 was J).
Met de auto en schoolbus naar het theater. Daar moesten we in de hal wel even wachten want ook
voor ons gaf het ASJO al een voorstelling. We kregen, samen met eindgroep 2, prachtige plaatsen
toegewezen op het balkon, zo hadden we een mooi overzicht.
De voorstelling begon alleen met de dirigent en de strijkers. Langzaam aan kwamen er steeds meer
leden bij het orkest, de koperen blazers, de houten blazers en de slaginstrumenten. Voor de duidelijkheid had elke instrumentengroep een eigen kleur T-shirt aan zodat ze goed te onderscheiden waren. Bij alle instrumentgroepen werd een duidelijke uitleg gegeven over hoe de instrumenten klonken en hoe er verschillende klanken werden gemaakt. Tevens werden er diverse muziekstukken gespeeld. Elke leerling heeft op zijn eigen manier erg genoten. Jessica deed enthousiast mee als de
strijkers goed te horen waren terwijl Sheriyon meer op het slagwerk reageerde. Zowel Axel als Kyra
werden heel alert bij het horen van de stem van de soliste terwijl zij het lied zong uit de film
Pochahontas. Ginny vond het lied van de film Frozen het allermooiste terwijl Liam vooral genoot als
het voltallige orkest speelde en de zaal meeklapte. Al met al dus een heerlijke belevenis en een fantastische ochtend met elkaar.

Klasse!winkel
We zijn dit schooljaar gestart met
Klasse!winkel. Dit zijn rekenlessen
speciaal ontwikkeld voor ZML onderwijs. De basis is geld rekenen.
Er wordt gewerkt met speciaal
ontwikkelde folders met realistische afbeeldingen met daaraan
gekoppeld geldbedragen.
Er hoort een kassa bij en een grote rekenmachine.
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Burgerschapsweek 1 februari t/m 5 februari 2016
Dit jaar stond de burgerschapsweek in het teken Goede Doelen. Het is heel belangrijk het is
om een steentje bij te dragen voor onze samenleving. Dit jaar stonden KIKA (kinderkanker)
en VLA (Voedsel Loket Almere) centraal. Er zijn voor KIKA weer gigantisch veel doppen ingezameld, bedankt. We sparen de doppen nog door tot de zomervakantie.
Marijke, die op vrijdag namens VLA de voedselpakketten kwam ophalen was erg onder de
indruk van onze enthousiasme en het aantal dozen met inhoud die wij als school in 1 week
bij elkaar verzameld hebben. Dit is een actie die zeker nog een keer terug komt op school.
Iedereen ontzettend bedankt voor de hulp en bijdrage die deze week geleverd is.

De cupcake cup !

Ook dit schooljaar was er tijdens de kooklessen weer en cupcake
cup. Wie maakt de mooiste cupcake? Er werd gelet op originaliteit, afwerking en natuurlijk moest er netjes gewerkt worden.
Het is niet alleen belangrijk hoe de cupcake uit zien, het gaat
natuurlijk ook om de smaak. Yassine uit BK4 heeft de cupcakecup gewonnen. Er waren natuurlijk nog veel meer prachtige cupcakes……
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Uitnodiging infomarkt
Wonen & Werken
Infomarkt op Aventurijn
Dinsdagavond 19 april 2016
Marathonlaan 13, 1318 ED Almere

Wegens het grote succes van de afgelopen jaren, vindt ook in 2016 de Infomarkt over Wonen & Werken plaats.
Tijdens de Infomarkt ontdekken u en uw kind/pupil het diverse aanbod en de mogelijkheden van bedrijven en instellingen in Almere op het gebied van wonen en werken voor leerlingen van het ZML-VSO onderwijs. De bedrijven en instellingen die aanwezig zijn hebben
diverse mogelijkheden.
Te denken valt aan onder andere werken met:
Hout, groen, dieren,
Textiel, creativiteit, theaterkunst,
Horeca, winkelwerkzaamheden,
En met betrekking tot wonen komen er diverse mensen die informatie kunnen geven over
de verschillende woonlocaties/initiatieven.
Als ouder/verzorger ziet u soms door de bomen het bos niet meer. Tijdens deze avond
krijgt u meer duidelijkheid over de mogelijkheden. Gedurende de infomarkt bent u in de
gelegenheid in gesprek te gaan met de aanbieders om zo een overzicht van de mogelijkheden te creëren.

Programma:
19.00 uur

Ontvangst met koffie en thee

19.15 uur

Start infomarkt

20.30 uur

Einde infomarkt

Alle belangstellenden zijn uiteraard van harte welkom!
Wij hopen u te ontmoeten op 19 april 2016 op de Infomarkt.
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U kunt met de nieuwe wetten voor de zorg te maken krijgen. Als u zorg en
ondersteuning nodig hebt bij het wonen, werken of leven. Nu of in de
toekomst.
Of omdat u iemand helpt die zorg of ondersteuning nodig heeft.
Bijvoorbeeld als partner, als mantelzorger of als buurman.
Wilt u meer weten over de veranderingen in de zorg en daarover praten?
Kom dan naar een van de bijeenkomsten in de bibliotheek:

Almere Haven, maandag 4 april van 10.00-12.00 (Wet
Maatschappelijke ondersteuning, doelgroep ouderen)
Almere Poort , dinsdag 5 april van 14.00-16.00 (Jeugdwet)
Almere Buiten, vrijdag 8 april van 18.30-20.30 (Jeugdwet)
Almere Stad, woensdag 13 april van 10.00-12.00 (Wet
Maatschappelijke ondersteuning, doelgroep ouderen)
Almere Stad, dinsdag 19 april van 19.30-21.30 (Jeugdwet)
Almere Stad, dinsdag 26 april van 19.30-21.30 (Wet langdurige zorg)

Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door De Nieuwe Bibliotheek
en programma Zorg Verandert.
De bijeenkomst is gratis.
Wat kunt u verwachten van de bijeenkomst?
Tijdens de bijeenkomst krijgt u praktische informatie in makkelijk
Nederlands van Janneke Heijstek.
In de bijeenkomst vertellen we hoe de zorg is geregeld. U kunt ook zelf
vragen stellen. Zoals:
Wat is er verandert?
Bij wie moet ik zijn voor zorg of ondersteuning?
Hoe zal het gaan met de zorg of ondersteuning die ik nu heb?
Waarom krijg ik minder hulp?
Van wie krijg ik ondersteuning als mijn ondersteuner weg gaat of
Welke andere oplossingen zijn er?
Wie kan mij helpen?
De bijeenkomst duurt ongeveer 2 uur (met een kleine pauze).
Tip: neem iemand mee
Het is verstandig om iemand mee te nemen. Bijvoorbeeld uw partner; een
broer of zus of uw ouders, een begeleider, een vriend of een buurvrouw.
Want u krijgt veel informatie te horen. En twee mensen onthouden meer
dan één.
Aanmelden voor de bijeenkomst
Bent u van plan te komen? Meld u dan bij ons aan. Dan zorgen wij voor
genoeg stoelen en koffie en thee. Aanmelden kan via de website
https://www.denieuwebibliotheek.nl en bij de klantenservicebalies in
alle bibliotheekvestigingen.

www.zorgverandert.nl
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