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“De 6e editie van de nieuwsbrief schooljaar 2017-2018 ”
Succes vieren!

BELANGRIJKE DATA:
26 april: studiedag, alle leerlingen zijn vrij
27 april: Koningsdag, alle leerlingen zijn
vrij
30 april t/m 11 mei: meivakantie
18 mei: studiedag, alle leerlingen zijn vrij
21 mei: 2e Pinksterdag
13 juni: Spektakel, De geheime missie
De leerlingen zijn tot 15.00 uur vrij
18 juni: afscheid Adrie voor genodigden

Bij Aventurijn is er veel gefeest de afgelopen weken. Bij de opening van het dierenverblijf en de in gebruik name van de watertap op het schoolplein vierden we al kleine feestjes. Maar toen
we op 11 april de Sportiefste VSO school van Nederland werden
moest dat natuurlijk groots gevierd worden. Op vrijdag 13 april
was het feest op het plein. We begonnen met een sportief optreden van BK4 en MG3. De leerlingen uit deze groepen waren ook
mee naar de uitreiking in Nijmegen om te laten zien wat ze allemaal geleerd hebben. Na het optreden gingen we naar het plein
waar verschillende sport en spelactiviteiten te doen waren en
waar muziek was. Er was voor iedereen een ijsje bij een echte
ijskar waar twee ouders hielpen met bolletjes scheppen. Het
was heel leuk dat er ook ouders , broertjes en zusjes en opa’s en
oma’s waren.
Vandaag was het weer feest. Samen met Olivijn vierden we de
Koningsspelen. De leerlingen hebben allerlei leuke activiteiten
gedaan en veel samengewerkt. Aan elke groep van Olivijn was
een groep van Aventurijn gekoppeld. Zo kunnen de leerlingen
elkaar leren kennen en elkaar helpen. Het was een groot succes
en we hadden ook nog eens prachtig weer.
Er nadert ook een afscheidsfeest. Het afscheid van Adrie komt
steeds dichterbij. In deze nieuwsbrief kunnen we er natuurlijk
weinig over verklappen omdat er nog veel geheim moet blijven
maar u heeft de uitnodiging al ontvangen en in een aparte brief
geven we uitleg over wat precies de bedoeling is.
We kunnen u wel vast vertellen dat de leerlingen op 13 juni voor
het Spektakel vrij zijn. We hebben toestemming gekregen van de
MR om op deze dag de lestijden aan te passen. De leerlingen worden om 15.00 uur verwacht en voor de leerlingen die afhankelijk
zijn van leerlingvervoer is geregeld dat ze op tijd opgehaald worden. Mocht dit een probleem zijn dan kunt u contact met ons
opnemen en dan zorgen wij voor opvang op school.

1

Nieuws uit de ouderraad
Vanuit de ouderraad is er weer hard gewerkt aan de decoratie in de school. Het is weer lente en dat is
goed te zien. Ook heeft de ouderraad gezorgd voor twee prachtige voetbaldoeltjes voor op het plein.
Hier zijn de leerlingen heel erg blij mee dus bedankt allemaal.
Helaas is de ouderbijdrage nog niet voor iedereen betaald. We hebben hier met onze ouderraad over
gesproken, want dit heeft gevolgen voor de besteding. We hebben besloten om het klassenuitje volgend schooljaar niet meer uit de ouderbijdrage te betalen en daarmee de ouderbijdrage te verlagen
naar E32,00. We hopen dat dit zal helpen. Ouders/verzorgers die de ouderbijdrage om bepaalde redenen niet kunnen voldoen mogen altijd een afspraak met de directie maken om een regeling te treffen.
Hier houdt de ouderraad dan rekening mee. Volgend schooljaar zal de ouderbijdrage op verzoek van
de ouderraad geint worden door de school zodat er geen aparte rekening meer hoeft te bestaan. U ontvangt hier volgend schooljaar meer informatie over.
De ouderbijdrage kan worden overgemaakt naar NL 23 INGB 0004 2518 92 t.n.v. ouderraad Aventurijn. onder vermelding van de naam en de klas van uw kind(eren)
De ouderbijdrage is voor het huidige schooljaar als volgt opgebouwd
versieringen

€5,59

Sinterklaas traktatie

€1,41

Kerstworkshop en Lunch

€4,60

Pasen

€2,30

Eindgroep cadeau

€1,84

Spektakel

€4,60

Klassenuitje– cadeau

€10,00

Administratie (oa bank)kosten

€1,38

Lief en Leed
teamleden Aventurijn

€0,93

Overige

€2,58

Totaal

€42,00

Kaartverkoop voor het Spektakel op 13 juni: de Geheime Missie
Vanaf 14 mei worden de kaarten voor het spektakel verkocht in de winkel.
De kaarten kosten € 5,00 per stuk. Er is geen beperking op het aantal kaarten dat per leerling verkocht kan worden. De betaalde kaarten worden in de winkel op een lijst genoteerd en de leerlingen
krijgen een kassabon, net als bij de kerstdisco.
Ongeveer een week voor de voorstelling gaan we de stoelen toewijzen en de kaarten verdelen. Hierdoor kunnen wij families goed “clusteren” in de zaal. Wij controleren dan nogmaals of wij het juiste
aantal kaarten aan iedere leerling toewijzen
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Aventurijn de sportiefste VSO school van Nederland!

Vanuit de VO raad

Het Christelijk Lyceum Veenendaal en Aventurijn uit Almere mogen zich de sportiefste scholen van
Nederland 2018 noemen voor respectievelijk het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Op 11 april kregen zij tijdens de finale in Nijmegen de titel en bijbehorende waardecheque uitgereikt. Het is voor het eerste dat ook een verkiezing voor het vso werd gehouden.
In de finale werd vso-school Aventurijn uit Almere uiteindelijk uit drie genomineerden tot winnaar van
deze verkiezing verkozen. De jury toonde zich onder de indruk van de manier waarop de school het
kind centraal stelt. ‘Alle kinderen bewegen op hun eigen niveau. Ook staat er een professioneel team
met een duidelijke visie, dat alle vertrouwen krijgt van de schoolleiding en dat ook waar maakt’, zo
staat in het juryrapport. De school ontving een watersport tweedaagse en waardecheque van 500
euro
De verkiezingen van de sportiefste scholen van Nederland
worden om de twee jaar georganiseerd door de KVLO
(Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding) en
NOC*NSF. Dit keer gebeurde dit in samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (Academie voor Lichamelijke Opvoeding), Special Heroes, Uniek Sporten en de gemeente Nijmegen. Namens de VO-raad zat beleidsadviseur Jessica Tissink in de jury voor de vso-verkiezing. Yvonne Sanders
(projectleider Gezonde School voor de VO-raad) was voorzitter van de jury voor de vo-verkiezing.

Koningsspelen bij Aventurijn

In het hele land worden de Koningsspelen gespeeld
en wij deden hier weer aan mee. Ook dit jaar waren
de Koningsspelen weer een groot succes. Er waren
verschillende sport en spel activiteiten, maar er werd
ook gekookt, geknutseld, getuinierd en gebouwd. Er
is vooral veel samengewerkt bij de Koningsspelen
want de leerlingen van Olivijn en Aventurijn werden
aan elkaar gekoppeld. Iedereen kon op zijn eigen
niveau meedoen en het feest voor de Koning meevieren op school. Veel leerlingen vonden het jammer dat de Koning er zelf niet bij was op zijn feestje . Misschien moeten we hem maar eens uitnodigen
bij de Sportiefste school.
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Gezonde school, gezonde leerling
In EG2 heeft Cornelis de afgelopen maanden heel
goed gesport en gezond geleefd om er beter uit te
zien.
De sporten die hij heeft gedaan zijn kickboksen,
judo en basketbal.
Hij heeft niet alleen goed gesport maar ook op zijn
eten en drinken gelet. Zo heeft hij heeft veel fruit
gegeten en groente en minder cola en appelsap. Hij
eet geen chips meer maar hij een appel!
Cornelis weet dat in koek en snoep veel suiker zit.
Met zijn vader heeft Cornelis geholpen met sjouwen. Dat is ook gezond.
Cornelis paste sommige broeken niet meer en nu weer wel. Daar is hij blij mee. Hij ziet er slanker uit, dat is mooi. Hij
voelt zich fitter. Cornelis snoept af en toe maar niet teveel.
Cornelis heeft ook geleerd over de gezonde school die we graag willen zijn.
We hopen dat Cornelis een goed voorbeeld is voor anderen om gezonder te eten en meer te bewegen
Groetjes van EG2

Met de EG2 naar de bouwplaats.
Omdat we het hebben met ons thema over wonen zijn we met een aantal klasgenoten en de juffen naar een bouwplaats geweest. Eerst Oosterwold daarna naar Nobelhorst.
Daar hebben we gezien hoe huizen worden gebouwd bij Oosterwold.
Eerst palen in de grond en dan de stenen er op. Ook nog ramen er in.
Er lag veel modder. Onze schoenen en de auto’s van de juffen waren heel erg vies. En het was heel koud.
We hebben gezien dat de huizen nog niet af zijn. Maar op een foto hoe het gaat worden.
Later op een andere bouwplaats zagen we huizen die wel al af zijn bij Nobelhorst. Daar wonen mensen. Hier waren al
straten, lantaarnpalen en straatnamen bij die andere was dat nog niet.
Het was leuk maar wel koud brrrrrr.
Groetjes,
EG2
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Stagekanjer Jesper van Breemen
Jesper is een leerling die al sinds 2006 bij ons op school zit. Hij begon bij de Weerga en de Weerga werd in 2010
Aventurijn.
Iedereen op school kent Jesper als een vriendelijke jongen waar je veel plezier mee kunt hebben. Jesper loopt
sinds hij 17 jaar is stage. Dat vindt hij heel erg leuk.
Op dit moment loopt Jesper stage bij 2 bedrijven: Het Eksternest (Horeca) en Art Loca (Muziek).
Jesper heeft altijd tegen zijn ouders gezegd dat hij de Horeca in wilde. Hij is gaan kijken en stage gaan lopen bij
Het Eksternest en daar zijn ze heel erg blij met hem. Hij leert er heel erg veel.
De ene keer werkt hij in het Theehuis en de andere keer werkt hij in de keuken.
In het Theehuis werkt hij graag in de bediening, maar vindt hij het ook heel leuk om de wc schoon te maken of
de tafels af te nemen. Hij kan dus overal voor ingezet worden. Super hoor!
In de keuken vindt hij het werk ook heel leuk, vooral appeltaart maken. En de appeltaart bij het Eksternest is ook
echt heeeeeeerlijk!! J

Bij Art Loca zit hij in de muziekgroep
Bij Art Loca is het heel leuk om een heleboel vrienden te zien die op Aventurijn hebben gezeten. Bij de muziekgroep doen ze veel verschillende dingen. Ze beginnen met een warming up. Ze gaan zingen en muziek maken.
Het favoriete muziekinstrument bij Art Loca is het drumstel. Dat vindt Jesper geweldig. Ook gitaar en de blokfluit
spelen vindt hij leuk. Thuis speelt Jesper trompet, misschien neemt hij die een keer mee naar Art Loca.
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Loop je op vrijdagochtend langs de schooltuin,
dan kan het dat je daar Rim aan het werk ziet.
Zij werkt in de tuinstage groep, en dat terwijl ze
eigenlijk niet van vieze handen houdt J. Samen
met Sophie en Ozan doet zij allerlei taken in de
tuin.
Rim vindt alles leuk om te doen. Zoals plantjes
in de tuin zetten. Zij gaat voorzichtig om met de
planten en weet precies hoe je een plantje uit
de pot haalt zonder dat de steel breekt. Wat
heel belangrijk is want als de steel breekt dan
groeit de plant niet meer.
Rim laat elke week weer zien dat zij ook goed
kan samenwerken en medeleerlingen kan helpen. Samen met Sophie heeft zij afgelopen vrijdag wel 50 potten met snijbonen gezaaid, water
gegeven en in de kas op de juiste plek geplaatst. En nu maar wachten tot we ze kunnen
gaan plukken en gaan proeven.
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Stagekanjer Rim
Interne stage

Verhaal van BK4
Dit verhaal makten de leerlingen uit BK4 samen door om de beurt een zin toe te voegen. Knap hoor!

De Draak
Er was eens heel lang geleden een hele mooie dame. Die dame was een prinses. De prinses ging naar
een toernooi en daar ontmoete ze een leuke jongen. Die jongen was heel erg stoer. Hij was ook heel
goed in zingen. Hij zong een liefdesliedje. Dat liefdesliedje ging over de prinses
Ze gingen samen uit eten. En ze gingen kusjes aan elkaar geven.
Na het eten gingen ze met de koets terug naar het kasteel. Ze gingen samen wandelen in de kasteeltuin,
in het donker.
Opeens zagen ze een draak. De draak ging in de kasteeltuin achter hen aan. De draak viel het kasteel
aan.
De stoere jongen en de mooie dame werden bang voor de draak. Ze riepen de ridders om hulp. Die ridders vochten met de draak. Het was een vuurspuwende draak. Uiteindelijke doodden de ridders de
draak.
De leuke jongen en zijn mooie prinses leefden nog lang en gelukkig, samen met hun 4 kinderen.

Watertap
Met de opbrengst van de catering hebben wij een watertap laten plaatsten op het plein van de school.
Deze watertap heet de Happer-tapper. Meer water drinken is goed voor je en het is goed voor het milieu.
De Happer Tapper is vanuit het project Join the pipe en ze zorgen ervoor dat er voor elk geplaatst waterpunt ook een waterpunt in Afrika wordt geplaatst. Zo steunen we ook nog eens een goed doel. Alle leerlingen hebben een eigen waterfles gekregen zodat ze tijdens de pauze een flesje water kunnen tappen.
Dat past bij ons motto als Gezonde school. Bij de opening van de watertap tapte Adrie het eerste fllesje
vol. Er was een Afrikaanse band en er waren dansers om te vieren dat de watertap geopend is.
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Cup cake Cup!
De cupcake cup is dit jaar gewonnen door Appie! Bente kreeg de aanmoedigingsprijs. Ze maakten allebei een
prachtige cupcake . Adrie heeft de prijzen tijdens de uitreiking aan beide winnaars overhandigd.

Wist-je-dat……
…...De vader van Marijn en de moeder van Bente heel goed ijsjes kunnen scheppen?
...BK4 en MG3 Capouira les hebben gehad bij de verkiezing voor de sportiefste school?
...Capouira een Braziliaanse dans is?
…Thea de ´Wie is de Mol´ beker dit jaar heeft gewonnen?
… Loes drie dagen bij Olivijn werkt als schoolleider in opleiding?
We na de vakantie een nieuwe collega krijgen die Jonathan heeft
en in MG3 en MG4 gaat werken
… We inmiddels kuikens hebben in het dierenverblijf ?
… Suzanne en Inge een echte kippencursus hebben gevolgd?
… Dinie heeeeeel ver gaat wandelen naar
Santiago de Compostela?
.. Ze daarom per 18 mei wordt vervangen door Olga?
Schilderen voor Allkind
We hebben meegedaan aan een actie voor het goede doel. Stichting Allkind onderneemt acties voor goede doelen in Almere. In het verleden hebben ze een bijdrage geleverd aan de bus voor Aventurijn en het dierenverblijf
op school. Dit jaar willen ze geld bij elkaar brengen voor de uitbreiding van het hospice in Almere. Ze organiseren, samen met andere rotarygroepen, de Almeerse Haringparty .
Ze hebben Aventurijn gevraagd om een bijdrage voor de veiling te leveren. De leerlingen uit de klas van Robert
hebben met begeleiding van Janneke deze schilderijen gemaakt. We hopen op deze manier op een positieve wijze bij te dragen aan goede initiatieven in Almere.
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Moppentappers
Hemza MG3:

Jantje is bij de tandarts geweest.
Moeder vraagt hem: "Doet je kies nu
nog pijn, Jantje?" "Geen idee," antwoord Jantje, "de tandarts heeft hem
gehouden!"

Wat is het toppunt van gemeen?
Een zwerver een cadeautje
geven en zeggen dat hij het
pas thuis mag open maken

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!

'Dokter, ik ben de laatste tijd zo moe
als een hond, maar toch heb ik honger als een paard en eet ik als een
varken.' 'Tja, dan kan ik u alleen
maar doorverwijzen naar een dierenarts.'

Poepdag?
Ja het bestaat echt. Nationale poepdag.
Het is een initiatief van de maag-lever=darm stichting. Een mooi moment om nu
eens in de klas uit te leggen hoe dat allemaal werkt. Vies praatje? Nee hoor juist
reuze interessant. Er werd natuurlijk af
en toe wel hard gelachen. Zeker toen er
van ontbijtkoek drollen werden nagemaakt die net echt leken.

Gezonde school
In verband met de Gezonde school hebben we als Aventurijn ook meegedaan aan EU schoolfruit.
Elke week werden er op school verschillende soorten groente en fruit
geleverd. Heerlijk fris en gezond, ook passend bij de Gezonde School.
Het werd elke week rondgebracht en verdeeld over alle klassen van de
school door Charissa en Angelica met een begeleider.
Het was meteen een rekenles in aantallen en hoeveelheden.
Er werd door de leerlingen goed van gesmuld. Er waren ook weetjes over
de groente of het fruit van die week, of leuke filmpjes met informatie.
Er waren bij voorbeeld appels, peren, bananen, watermeloen, komkommers, worteltjes en nog veel meer. Sommige dingen waren bekend, maar
er was ook onbekender fruit. Leuk en soms ook spannend om nieuwe
smaken te proeven. Sommige klassen hebben ook wel eens appelmoes
gemaakt van de appels.
Volgende week is het helaas de laatste week dat er schoolfruit wordt uitgedeeld. De leerlingen mogen natuurlijk altijd zelf een extra stuk fruit meenemen naar school.
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7 juli is het weer Brandweerdag!
Inlichtingen: stichting info@stichtingabri.org
of 06-44512413
Voorpret en foto’s: www.brandweerdag.eu en
Facebook.
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