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“De 7e editie van de nieuwsbrief schooljaar 2016-2017 ”
BELANGRIJKE DATA:
12 april: paaslunch
13 april: studiedag, de leerlingen zijn vrij!
14 april: goede vrijdag
17 april: 2e paasdag
20 april: HET SPEKTAKEL
24 april t/m 5 mei: meivakantie

Voorjaar!
Het zonnetje schijnt de laatste weken weer lekker en dat
betekent dat de leerlingen veel buiten zijn in de pauze. Ook
in de tuin is er alweer veel te zien en wordt er weer hard
gewerkt.
In deze nieuwsbrief staan verschillende tips voor
(sportieve) activiteiten, want in het voorjaar is het ook
weer tijd om leuke uitjes te plannen. Zet u in ieder geval
het SPEKTKEL in uw agenda op 20 april? De leerlingen
zijn al druk met het oefenen voor de acts. Het belooft een
mooie voorstelling te worden. De kaartjes voor de gasten
zijn vanaf 10 april te koop in de Boodschappenwinkel en ze
kosten E1,00 pp (incl. consumptie) Leerlingen hoeven uiteraard zelf geen kaartje te kopen.
We zijn nog op zoek naar prijzen voor de loterij. Wilt u iets
beschikbaar stellen of heeft u een leuk idee? Laat dit dan
weten via Marjolein of Dunja. De opbrengst van de loterij
gaat naar stichting Alkind. Ze helpen ons met het realiseren
van een dierenverblijf voor de lessen dierverzorging.
m.vankuler@almere-speciaal.nl
d.tenoort@almere-speciaal.nl
1

De cup cake cup is weer uitgereikt. Deze jaarlijkse traditie
is altijd een groot succes. Het was weer spannend maar
dit jaar is de winnaar DAVID uit BK4. Hij maakte een tropische verassing op zijn cupcake. Heel creatief. De medaille.
Voor de aanmoedigingsprijs ging naar Sizan uit BK1.
Hieronder ziet u nog meer prachtige
Cup cake creaties

De burgemeester kwam op visite!

Op woensdag 1 maart kwam burgemeester Franc Weerwind op bezoek bij Aventurijn. Hij kende onze school nog
niet en daarom hebben we hem uitgenodigd om kennis te komen maken. De burgemeester werd ontvangen door
Fatima en Stefano. Sterre en Gaby kwamen hem koffie brengen toen hij in gesprek ging met Adrie, Lilian en Dunja.
Hij kreeg zelfs zelfgebakken appeltaart. Na een kort gesprek kreeg de burgemeester een rondleiding door de
school. Er waren veel leerlingen die de
burgemeester aanspraken en hem vragen stelden. De leerlingen van het
schoolkoor hebben laten horen hoe goed
ze (in het Engels) kunnen zingen. De
burgemeester heeft de hele school gezien en hij gaf ons complimenten. We
hebben natuurlijk ook een paar onderwerpen besproken die belangrijk zijn
voor de school.
We hebben verteld dat we graag meer
werkplekken bij bedrijven zouden willen
voor onze leerlingen die uitstromen en
dat het regelen van zorg in de school
gemakkelijker zou moeten. Ook hebben
we verteld dat het gebouw te klein is en
dat we het sporten na schooltijd heel
belangrijk vinden voor de leerlingen. De
burgemeester was heel erg geïnteresseerd en hij heeft goed naar ons geluisterd.
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Vertrek Dorien Breedveld
Orthopedagoog/ psycholoog Dorien Breedveld zal niet
meer werkzaam zijn bij Aventurijn. Haar werkzaamheden
worden overgenomen door Mirjam Beuving en Eva Janssen. Aan elke groep bij Aventurijn is een gedragsdeskundige gekoppeld. Vragen aan de gedragsdeskundigen lopen
via de leerkrachten.
We wensen Dorien veel succes voor de toekomst.

De ouderraad van Aventurijn heeft
er weer voor gezorgd dat de
school er prachtig uitziet.
Nadat alle winterse decoraties
weer zijn opgeruimd, is ook in de
school het voorjaar begonnen. Met
lammetjes, bloemen, kippen, koeien en molens krijgen we allemaal
weer lentekriebels.
Bedankt ouderraad !

Sinds vorige week loopt het team van Aventurijn samen met het team van Olivijn the
Daily Mile. Het initiatief om dagelijks een mijl te wandelen komt van onze gymdocenten.
We zijn van plan om ook met de leerlingen vaker een Daily Mile te gaan wandelen. Kijk
voor meer info op http://thedailymile.nl/over/
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Brugklas 1: Thema Gezin en Familie
In Brugklas 1 is de laatste weken hard gewerkt rond het thema Gezin en Familie. We zijn hiermee begonnen in de burgerschapsweek, toen de opa’s en oma’s op school mochten komen en
hebben laten zien welke spelletjes ze vroeger deden. De leerlingen hebben daarna foto’s meegenomen van hun eigen gezinsleden en ook van opa’s, oma’s, en andere familieleden. Met behulp van het digibord hebben de leerlingen verteld wie hun eigen opa en oma ,enz is. We hebben daarbij ook de gebaren geoefend die bij de betreffende familieleden horen. De leerkrachten
vonden het heel fijn dat de vaders en moeders hebben meegewerkt door hun foto’s ter beschikking te stellen. We vonden ook het bezoek van de familie zo leuk, dat we dit nog een keertje
hebben herhaald!
BK1 Maud, Janneke Wouter en Jordy
Mama

Oma

Papa
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Opa

Stagekanjer
De stagekanjer van deze Nieuwsbrief is Arunrajch Suppiah uit MG1.
Dit is de eerste externe stage van Arunrajch. Wat spannend is dat zeg!! Eerst een kijkafspraak en
toen in februari is Arunrajch begonnen aan zijn stage bij Industriade.
Elke vrijdag gaat Arunrajch naar stage. Industriade is een verpakkingsbedrijf. Het zit op de Omroepweg, bij Tomin Verpakken in het gebouw.
Arunrajch moest wel even wennen, zo alleen naar een stageplek gaan in een groot bedrijf. Hij
loopt stage van 9.00 uur tot 15.30 uur.
Arunrajch begint de dag met koffie samen met zijn collega’s. Na de koffie gaat hij aan het werk. In het begin
was dat best moeilijk en vreemd. Gelukkig leggen Greet
en Marlies, de begeleiders, goed uit wat hij moet doen.
Het zijn veel stapjes die onthouden moeten worden,
maar als het goed uitgelegd wordt heeft Arunrajch daar
geen moeite mee. Hij kan ook heel hard en snel werken,
maar………hij moet wel netjes werken. Dat doet hij gelukkig heel goed.
Arunrajch vond het in het begin best lastig om een werkje goed uit te voeren, maar door goed op te letten en te
luisteren naar de begeleiders gaat het nu goed.
Arunrajch was namelijk snel klaar en wilde dan wat anders doen. Dat kan niet, iedereen krijgt ’s morgens een
klus/werk die hij de ochtend uit moet voeren en ’s middags krijgt iedereen een andere klus/werk
die hij moet doen.
Zo moest Arunrajch bijvoorbeeld 100 schroeven in een doos doen, eerst de doos in elkaar vouwen, 100 schroeven in de plank zetten en dan de schroeven in het doosje doen, doos dicht doen
en wegbrengen. Dat gaat nu helemaal top.
Hij heeft ook een andere klus uitgevoerd, flesjes in een bak zetten en de doppen erop draaien.
Daar is Arunrajch kampioen in!! Super snel en netjes voert hij dit klusje uit.
Eerst heeft Arunrajch moeten wennen, maar nu gaat hij met plezier naar stage toe.
Op de foto’s kunnen jullie Arunrajch aan het werk zien..
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Zwemmen en Jeugdsportfonds Almere
Mocht u financieel niet in staat zijn om zwemlessen te betalen
dan is het sinds kort mogelijk om via het Jeugdsportfonds
Almere de zwemlessen voor het A-diploma (deels) vergoed
te krijgen. Er zijn 4 zwemverenigingen/scholen op verschillende
locaties in Almere die deelnemen. Per zwemschool verschilt de
bijdrage van de ouders. Het is gebruikelijk dat Jeugdsportfonds
Almere een check uitvoert op het inkomen van de ouders om
te kijken of u in aanmerking komt voor deze vergoeding.
Aanmelding geldt voor kinderen vanaf 5 jaar. De aanmelding gaat altijd via een intermediair.
Vergoeding geldt alleen voor het A-diploma en een aanvraag is niet mogelijk als u al een aanvraag heeft voor
een andere sport.
Aanmelden kan via: Christa Rietberg, vakleerkracht bewegingsonderwijs en intermediair: c.rietberg@almerespeciaal.nl

Let op! Deze vergoeding geldt niet voor de zwemlessen
van de Aventurijn/Olivijn.

Deelnemende verenigingen, locaties en kosten voor de ouders.
- Zwemvereniging De Watervrienden: een opleiding voor het a-diploma die hoort bij het lidmaatschap van de zwemvereniging.
Zwembad aan de Bachweg 3 in Muziekwijk. Geen extra kosten voor de ouders.
- Zwemschool Aquayara Almere, met de volgende zwembaden: Zwembad Operetteweg 102
in Muziekwijk en Zwembad Carel Willinklaan 75 in Tussen de Vaarten. Extra kosten: €30.00

voor het afzwemmen.

- Zwemschool van Rheenen Sport, met de volgende zwembaden: Zwembad Sportpark Rie
Mastenbroek 2 en Zwembad Sportpark Fanny Blankers-Koen, Marathonlaar 10. Extra kos-

ten: €55.00 voor afzwemmen, pasje en hulpmiddelen.

- Zwemschool van Optisport, met de volgende zwembaden: Zwembad Almere-Poort , Pierre
de Coubertinplein 6; Zwembad Optisport De Vrijbuiter, Globeplein 1 in Buiten en Zwembad
Optisport Almere-Stad , J S Bachweg 3. Extra kosten: €29.60 voor het afzwemmen.
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Juf Sandra en juf Hannie zijn met de leerlingen van BK4 alle groepen langs geweest om iedereen enthousiast te maken
voor het Spektakel op 20 april. Ze hebben in alle groepen uitleg gegeven en er
waren al veel leuke ideeën. Omdat het
thema glitter and glamour is zagen ze er
prachtig uitgedost uit toen ze de school
door gingen. Door deze actie hebben we
er nog meer zin in gekregen.

Brandweerdag 2017
Het thema van de 32ste Brandweerdag is Zomer Carnaval. Wij rekenen op zaterdag 8 juli op een
zonnige dag met veel vrolijke en kleurrijke gasten. Het discofeest is weer in de kazerne. De kazerne wordt omgebouwd tot een feesttent. Vanaf kwart over negen zijn jullie welkom in de kazerne
van Almere-Stad. Let op: de inschrijver krijgt een polsbandje om. Deze deelnemer heeft een plek
in één van de voertuigen. De organisatie heeft dit besloten om discussies te voorkomen. Wij vinden het heel leuk als jullie verkleed komen.
Programma:
09.15 tot 10:00
10:15 uur
10:30 uur
12:30 uur
13:30 uur
15:00 uur
16:30 uur

Inschrijven van de gasten
Opening door onze Burgemeester Franc Weerwind
Start programma met 5 vrolijke onderdelen
Met z’n allen lunchen
Rondrit door de stad
Discofeest op de kazerne met diverse optredens
Diploma uitreiking en naar huis

LET OP: De Brandweerdag is een openbare gelegenheid. Het kan zijn dat je gefotografeerd of

gefilmd wordt. Daar kan de organisatie geen verantwoordelijkheid voor nemen.
Brandweerdag Almere wordt mede mogelijk gemaakt door: de stichtingen ABRI en Triade, sponsoren, veel vrijwilligers en natuurlijk de brandweer in Almere. I
inlichtingen: stichting ABRI 036-5342557 of marjan@stichtingabri.org.
Voorpret en foto’s: www.brandweerdag.eu en Facebook.
Inschrijfformulieren zijn ook via Aventurijn te verkrijgen bij Dunja ten Oort (teamleider)
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RaceRunning Clinic Almere
Op 11 April 2017 wordt er een RaceRunning clinic georganiseerd bij Atletiekvereniging Almere ‘ 81. RaceRunning is een relatief nieuwe sport in Nederland. Kinderen en volwassenen met een fysieke beperking kunnen doormiddel van de RaceRunner een sport beoefenen. Daarom willen wij kijken of er animo is voor een
RaceRunning-team in Almere.
De clinic zal bestaan uit een korte uitleg over de RaceRunner waarna er in de praktijk kennis gemaakt kan
worden met de RaceRunner.
Maar wat is RaceRunning nu eigenlijk?
De RaceRunner is een loop- en renhulpmiddel dat bestaat uit een frame met een zadel, stuur, borststeun en
3 grote wielen. Dit middel is bedoeld voor kinderen en volwassenen met een beperkte loopfunctie, die zich in
het dagelijks leven voortbewegen in een rolstoel of lopen met een rollator. Voor kinderen en volwassenen,
die zonder hulpmiddel een (zeer) beperkte loopfunctie hebben en moeilijk kunnen sporten, kan RaceRunning
een goede mogelijkheid zijn om een sport te beoefenen.
Ook voor atleten met een beperkte handfunctie, die daardoor geen rolstoelsport kunnen beoefenen, kan RaceRunning de perfecte oplossing zijn om toch deel te kunnen nemen aan een sport.
De clinic zal verzorgd worden door Alie Boorsma (trainster G-atleten Almere), Laura Borgstaedt
(kinderfysiotherapeut bij revalidatiecentrum Merem, Almere), Tessy Scheurink, Jorin Rouwenhorst en Elise
van den Hurk (Studenten Minor Aangepast sporten, Windesheim).
Heb je interesse om de clinic bij te wonen? Meld je dan aan voor vrijdag 7 April 2017 bij Laura Borgstaedt,
lborgstaedt@merem.nl / 036-5325540
Voor meer informatie over RaceRunning kunt u kijken op www.racerunning.nl of bezoek de facebook pagina
van RaceRunning (www.facebook.com/deracerunner)
Waar:

Atletiekvereniging Almere ’81
Sportpark ‘’Fanny Blankers Koen’’
Estafettelaan 13
1318 EG Almere

Wanneer: Dinsdag 11 April 2017
Tijd: 15:00-16:30
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Skate Xperience 9 april
Skate evenement
Wie?
Super COOL leden en nieuwe deelnemers.
Wat?
Skeeler clinic met wereldkampioen Crispijn
Ariensen
Waar?
Fanny Blankers Koen Sportpark
Competitieweg 5
Wanneer?
Zondag 9 april.
Graag opgeven als je wilt komen.
Tijdstip?
12.00 uur tot 13:00 uur Clinic.
Daarna kun je tot 16.00 uur meedoen met andere activiteiten of vrij skeeleren.

En op zaterdag 10 juni organiseren wij de Special Olympics Nationaal Evenement InlineSkaten. Dit is tevens het officiële Nederlands
Kampioenschap.
Een mooie gelegenheid om eens aan een echte
wedstrijd mee te doen.

Lijkt het je super leuk om mee te doen.
GEEF JE DAN OP:
Actief
Email: actief@triade-flevoland.nl of anton@asv Naam+ achternaam, locatie en begeleider of ou-almere.nl
der !!
Naam: Shirley Schiltmeijer, Anton Spaan
actief@triade-flevoland.nl t.a.v Project Super
Telefoonnummer:06 - 13090643
Cool
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