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“De 7 e editie van de nieuwsbrief schooljaar 2015-2016 ”
Fijne meivakantie
Ook de afgelopen periode is er weer hard gewerkt
door de leerlingen en het team van de school. Vooral
in de tuin is goed te zien dat er weer veel groeit en
(bijna) bloeit. De afgelopen week organiseerden we
de informatiemarkt en deze is zeer druk bezocht. Er
was veel interesse van ouders en (oud) leerlingen die
zich oriënteerden op de mogelijkheden voor wonen en
werken.
Schoolplein14
Wij hebben met steun van de Johan Cruyff Foundation
een Schoolplein14 gerealiseerd. Met het project
Schoolplein14 wil de Johan Cruyff Foundation kinderen
ook tijdens schooltijd uitdagen om samen meer te
sporten en te spelen. Want sport en spel is net zo belangrijk voor de ontwikkeling als leren lezen en schrijven. De leerlingen van de school waren aanwezig bij
de officiële opening van het Schoolplein14 op woensdag 20 April. De opening werd gedaan door stuntman
JP de Kam . Op het schoolplein zijn lijnen en kleurvakken (coatings) aangebracht. Met deze coatings worden de leerlingen meer uitgedaagd om samen te
sporten en te spelen. Ook kregen we school een
sportpakket en spellenhandboek om actief met de
leerlingen aan de slag te gaan op hun Schoolplein14.
Naast het stimuleren van het samen sporten en spelen

BELANGRIJKE DATA:

21 en 22 april : studiedag
25 april t/m 6 mei: meivakantie
9 mei: startbijeenkomst fietsproject
16 mei : 2e Pinksterdag
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14 regels van Johan Cruijff
Net als op de Cruyff Courts spelen ook de 14 regels
van Johan Cruijff bij Schoolplein14 een belangrijke
rol. Het schoolplein is een ontmoetingsplek waar thema’s als respect voor elkaar, gezondheid, integratie,
ontwikkeling en samen spelen centraal staan. Die thema’s worden vormgegeven door de 14 regels van Johan Cruijff. Zij zijn terug te vinden op elk Schoolplein14 en Cruyff Court ter wereld.
De ambitie van de Cruyff Foundation is om in heel Nederland schoolpleinen te creëren waar kinderen worden uitgedaagd om samen te sporten en te spelen. Als
het aan de Cruyff Foundation ligt, heeft straks iedere
basisschool een Schoolplein14.

Uit het atelier
Leerlingen van verschillende groepen zijn tijdens de atelier lessen
druk bezig met verschillende kunstenaars.
Zij maken naar inspiratie van de kunstenaars een eigen kunstwerk.
Zo ook deze gesmolten klokken van Dalí.
Wil je deze bijzondere klokken eens in het echt bewonderen, kom
dan kijken tijdens het spektakel op 1 juli in onze eigen Aventurijn
Museum.
En wil je weten wat we hier aan het maken zijn???
Kom dan langs ons stand waar we producten verkopen die door
onze leerlingen zelf zijn gemaakt.

1 April grap
De dag voor 1 April ontvingen de leerlingen een brief met de mededeling
dat Kika de gespaarde doppen niet in ontvangst zou nemen. De leerlingen mochten op vrijdag (1 April) met een zakje hun eigen doppen
weer uitzoeken in de pauze. Veel leerlingen vonden het maar stom dat
ze dat moesten doen. Dat is toch heel veel werk. Een enkeling had zelfs
al in de gaten dat het een 1 April grap was. Toch kwamen er op vrijdag
enkele leerlingen met een plastic tasje op school en wat bleek? 1
April !!!!
Ook de directie van de school is trouwens enorm voor de gek gehouden . Zij ontvingen een brief van de onderwijsinspectie waarin een bezoek op hele korte termijn werd aangekondigd. Het bleek een 1 April
grap van het hele schoolteam. Adrie, Lilian en Dunja zijn er ingetrapt en
bedenken nu een manier om alle meesters en juffen die deze grap bedacht hebben terug te pakken…
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Roeien voor het goede doel.
Een team bestaande uit Aventurijn personeel gaat 9 juli 2016 meedoen aan een groots roeifestijn voor het goede doel.
Dit goede doel hebben wij zelf mogen kiezen en het zijn aangepaste
fitnessapparaten voor op ons schoolplein geworden.
Dit roeifestijn wordt georganiseerd door de SOFA (St. Oranjefestiviteiten Ankeveen) en het roeiparcours ligt op de Ankeveense plassen. Op 9 juli a.s. wordt daar, behalve het roeien, een gezellige familiedag georganiseerd waar iedereen welkom is.
Ons Aventurijnteam bestaat uit 12 collega’s die 2 aan 2 een rondje van 1200 meter roeien. Iedere
ronde brengt geld op voor onze toestellen. Dit doen wij tussen 9.00 ’s morgens en 9 uur ’s avonds,
dus wel 12 uur lang. Daarna wordt het aantal rondes geteld. Hoe meer rondes hoe meer geld!!! In
totaal roeien er 17 teams mee met ieder hun eigen, zelfgekozen, goede doel. Op deze dag wordt de
totaalopbrengst van de sponsor-roei-rondes verdeeld over de deelnemende teams, maaaarrrr dit zal
niet genoeg zijn om onze fitnesstoestellen te realiseren. Wij willen op deze dag een grote stap maken
om het geld bij elkaar te krijgen. Echter, het roeifestijn alleen zal zeker niet genoeg zijn om ons doel
te bereiken.
In overleg met de gemeente Almere hebben wij afgesproken dat Aventurijn een bedrag van €
3.000,00 moet genereren, dan gaat de gemeente zorgdragen voor het plaatsen van de toestellen op
zo kort mogelijke termijn.
Wij vragen hierbij de ouders, opa’s, oma’s, buren, tantes en omes om ons alvast aan een startkapitaal
te helpen. Dit kan door een kleine bijdrage in een enveloppe te doen en deze voor 1 juni bij de leerkracht in te leveren.
MTAventurijn
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Stagekanjer
De stagekanjer van deze Nieuwsbrief is Nadal Dorland uit eindgroep 1.
Nadal loopt een stage bij De Witte Olifant (DWO). Elke dinsdag gaat hij daar met plezier naar toe.
Wat is De Witte Olifant voor een bedrijf?
De Witte Olifant is een Kunst-centrum waar mensen kunnen werken aan hun artistieke en persoonlijke ontwikkeling. Het is voor mensen met en zonder verstandelijke, lichamelijke en/of psychische beperkingen.
Bij DWO kan je allerlei verschillende dingen doen, zoals:
Tekenen, schilderen, collage’s maken, werken met klei, theater, dans, yoga of werken aan film en animatie.
Nadal loopt er stage vanaf augustus 2015. Het is voor Nadal de eerste keer dat hij een stage buiten Aventurijn
loopt. Nadal is gek op tekenen en daar goed op zijn plek.
In het begin was het best wennen voor Nadal, want het is heel anders dan een dag naar school toe gaan. Er worden natuurlijk andere dingen gedaan en hij moest iedereen leren kennen.
Maar……..het is echt een kanjer hoor, hij leert de mensen kennen en weet wat er de hele dag voor activiteiten
worden gedaan. Hij heeft het naar zijn zin.

Nadal heeft zoveel plezier in tekenen, dat hij een één stuk door en gemotiveerd en gedreven aan zijn tekeningen
werkt. Hij werkt geconcentreerd en weet precies wat hij wil tekenen.
Hij heeft een hele eigen manier van tekenen Hij houdt van zombies, enge dingen en voetbal.
Zijn tekeningen lijken wel een beetje op de Egyptische Hiërogliefen.
Allemaal figuren op een rij met allerlei cijfers en symbolen erbij getekend.
Nadal kan met verschillende technieken werken en de volgt de instructie goed op.
Volgens zijn begeleider bij DWO is hij een echte kunstenaar. Hij vindt het echt leuk om te tekenen. Nadal maakt
mooie werkstukken/kunstwerken. Zelfs als hij vrij iets mag kiezen kiest hij ervoor om te tekenen i.p.v. een computerspelletje te spelen om maar wat te noemen.
Nadal voelt zich steeds meer thuis en leert een hoop. Hij maakt steeds meer contact met de andere kunstenaars
zoals op de foto goed te zien is!!

Mochten jullie Nadal aan het werk zien, of zijn tekeningen willen zien? Op dinsdag is hij er altijd om jullie zijn werk te laten zien!

De pauzes zijn veranderd !!!
We houden al enkele weken een paar keer per week pauze in de centrale hal met de groepen
BK4,MG2,MG3,MG4, EG2,EG3 De leerlingen zijn tevreden en vinden het fijn om zelf te kunnen
kiezen of ze binnen of buiten zijn in hun pauze. De leerlingen denken nog na over de inrichten en
een kast met materialen. In de leerlingenraad zijn er volop ideeën. MG 3 vindt het bijvoorbeeld een
heel goed idee om in de zomer langer nar buiten te gaan en in de winter korter. Of iedereen het
hier mee eens i, is nog maar de vraag.
4

Op 1 maart 2016 is de gemeente Almere gestart met het project MEE op Weg. Wij als Aventurijn omarmen dit project van harte omdat het de zelfstandigheid van veel van onze leerlingen kan bevorderen.
Daarom nodigen wij u van harte uit voor de startbijeenkomst op maandag 9 mei om 19.30 uur bij
ons op school.
Wat houdt MEE op Weg in?
In het gewone verkeer meedoen, is meedoen in de samenleving. Dat is een uitgangspunt van MEE op
Weg, een project van MEE IJsseloevers. In het project ondersteunen vrijwilligers, studenten en/of mensen uit het netwerk leerlingen die zelfstandig willen leren reizen. Zij worden ook wel OV-/Fietsmaatjes
genoemd. Samen wordt bekeken hoe de leerling dit oefenen kan en wil vormgeven.
MEE op Weg verbindt
Het project richt zich op het vergroten van mogelijkheden van onze leerlingen in het reizen van A naar
B. MEE op Weg geeft leerlingen het gevoel dat ze er bij horen en (meer) zelfstandig kunnen participeren in de maatschappij. Ouders, onderwijs-, zorg- en welzijnsprofessionals spelen daarbij een belangrijke rol. De gemeente ondersteunt het project financieel. Het project wordt momenteel ook uitgevoerd
in de gemeenten Lelystad, Kampen, Dronten, Noordoostpolder, Hellendoorn, Apeldoorn, Ede, Barneveld, Elburg en Wageningen.
Aanmelding
Samen met MEE op Weg organiseren wij een startbijeenkomst bij ons op school. U kunt zich hiervoor
tot 8 mei a.s. opgeven via een mail naar d.kornelis@meeijsseloevers.nl. Geef daarbij s.v.p. ook aan met
hoeveel personen u komt. U kunt ook bellen naar mevrouw Desiree Kornelis via telefoonnummer 06 30
99 73.
Wij hopen op een grote opkomst zodat zoveel mogelijk van onze leerlingen van dit mooie programma
kunnen profiteren. Laat u niet tegenhouden door het feit dat uw zoon of dochter misschien geen fiets
heeft want daarvoor vinden we een geschikte oplossing. Tot 9 Mei!
Programma startbijeenkomst MEE op weg
19.15 uur Inloop
19:30 uur Welkom
19:45 uur Ervaringsverhaal van oud deelnemer en ouder
20.15 uur Presentatie MEE op Weg Almere
20.30 uur

Gelegenheid tot het stellen van vragen

20.45 uur Afsluiting
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SAMEN STERK
Ouders & School
Thema-avond over de samenwerking tussen ouders en . leerkrachten in het belang van het kind
Donderdag 26 mei, Almere

Noëlle Pameijer, school- en kinderpsycholoog, zal ons op deze avond bij de hand nemen en praktische tips geven voor een constructieve samenwerking in het belang van het kind: ouders en
school,
samen sterk!
Zij heeft hierover een boek geschreven met gelijknamige titel. Hoe voer je een positief gesprek over
je kind? Wie heeft welke rol? Wat kan school van ouders verwachten
en omgekeerd? Wat te doen als school en ouders een andere visie hebben? Als de school zorgen
uitspreekt over het leren of het gedrag, hoe ga je daar dan mee om? Als je
zekerheid wilt dat de school rekening houdt met de beperkingen van jouw speciale kind, hoe krijg je
dat voor elkaar?
Deze avond is geschikt voor ouders én leerkrachten.
Locatie:
OBS Het Meesterwerk, El Grecostraat 171, 1328 ST, Almere-Stad
Datum en tijd:
Donderdag 26 mei, 19:30-22:00 uur
(Inloop vanaf 19:15 uur)
Kosten:
Niet-leden € 7,50 p.p.
Balans-leden gratis,
Tickets:
Uitsluitend te bestellen via de website van Balans, www.balansdigitaal.nl, doorklikken naar regio
Flevoland.
Meer informatie en routebeschrijving:
Balans.flevoland@balansregionaal.nl
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Almere, april 2016
Onderwerp: Brandweerdag 9 juli 2016
Thema: EK Voetbal
Inlichtingen: Stichting ABRI, tel. 036-5342557 of 06-445 124 13
marjan@stichtingabri.org
www.stichtingabri.org
PERSBERICHT
Aankondiging Brandweerdag 2016
Op 9 juli is het weer zo ver. De 31ste editie van de alom bekende Brandweerdag voor kinderen met
een handicap en hun broertjes en zusjes wordt dan op de brandweerkazerne in Almere-Stad gehouden. Deze dag is uitgegroeid tot een echte gezinsdag. Het is een dag waar de circa 250 vaste bezoekers elk jaar weer naar uitkijken.
Dit jaar vormt het EK Voetbal het thema van de Brandweerdag. Ondanks dat Nederland er dit jaar
niet bij is op het EK. Heb je je altijd al een voetbalheld willen voelen? Dan is dit jouw kans. Alles
staat op 9 juli in het teken van een sportieve ontmoeting. De teams gaan onder leiding van de vrijwilligers en de brandweervrouwen en -mannen de sportieve uitdaging aan.
Natuurlijk zijn er ook weer de vaste programmaonderdelen zoals: allerlei sportieve spelen op het terrein, een ritje door de stad in brandweervoertuigen en meerijden op een echte Harley. Met als slot
van de dag een discofeest, net als vorig jaar in de kazerne. Na afloop van de dag krijgt iedereen een
aandenken.
Wij zijn nog op zoek naar sponsoren voor deze dag. De organisatie is wederom in handen van de
brandweer in Almere en de stichtingen ABRI en Triade.
Website: www.brandweerdag.eu
Facebook: https://nl-nl.facebook.com/brandweerdagAlmere
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