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“De 8e editie van de nieuwsbrief schooljaar 2016-2017 ”
BELANGRIJKE
DATA:
5 juni Pinksteren
6 juni Studiedag
7 juni Studiedag
8 juni Studiedag
9 juni Studiedag

Eindgroepen en ESO
BOG en EMB groep
middengroepen
brugklassen

3 t/m 4 juli Kamp brugklassen
4 t/m 5 juli Kamp middengroepen en ESO
5 t/m 7 juli Kamp eindgroepen
6 juli kampdag EMB
Vanaf 10 juli oudergespreken
14 juli kennismaken nieuwe groepen
20 juli afscheid schoolverlaters
24 juli t/m 3 september Zomervakantie

Tijd voor nieuws
Het is weer hoog tijd voor nieuws vanuit Aventurijn. Door de
meivakantie en de vele vrije dagen van de afgelopen periode liet
de nieuwsbrief even op zich wachten. Gelukkig hebben we weer
genoeg te vertellen. Zo was het Spektakel weer een groot succes. Veel van onze leerlingen schitterden voor een groot publiek.
De opbrengst van de loterij was overigens maar liefst
€463,55 !!! Dit komt ten goede aan het dierrenverblijf voor
Aventurijn. We willen hierbij ook meteen iedereen bedanken die
een bijdrage heeft geleverd aan de loterij. Geweldig! In de ESO
groep zijn er onder leiding van Janneke prachtige schilderijen
gemaakt die geveild zullen worden op een echte haringparty.
Ook hiervan gaat de opbrengst naar het dierenverblijf. Op 24 mei
stonden zowel Olivijn als Aventurijn in het teken van de Koningsspelen. Het was een geweldige dag en dat kwam mede door de
goede organisatie van de collega’s bewegingsonderwijs. Naast
alle extra activiteiten is er ook in de groepen hard gewerkt. De
rekentoetsen zijn afgenomen en de leerlingen hebben meegewerkt aan een tevredenheidsonderzoek over de school. De vragenlijst die hiervoor gebruikt is, is speciaal aangepast aan onze
doekgroep. Onze leerlingen kunnen namelijk heel goed hun mening geven over de school en daar kunnen wij veel van leren. In
de volgende nieuwsbrief zullen we meer vertellen over de resultaten van dit onderzoek. Denkt u nog even aan de verschillende
studiedagen op onze jaarkalender? Deze worden gebruikt voor
de groepsbesprekingen.
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Op 20 april was het jaarlijkse Spektakel. Dit jaar hebben we de optredens gesplitst in een A en een B groep. De school is inmiddels zo groot dat niet al onze gasten tegelijk in de zaal kunnen. En de opkomst was inderdaad geweldig. Er was zoveel publiek voor de leerlingen dat we er extra stoelen bij moesten halen in de zaal. De A groep begon met de optredens. De leerlingen kwamen samen met hun gasten binnen over de rode loper en daar werden heel veel foto's gemaakt. Om 19.00 uur begonnen de optredens. Best spannend op een echt podium met felle lampen en heel veel publiek. Gelukkig was er heel goed
geoefend en was er 's middags een echte doorloop op het podium. De optredens waren geweldig en de leerlingen straalden.
Na een uur was er luid applaus voor alle leerlingen en wisselden de groepen. Ook de optredens van de B groep waren fantastisch! De dansgroep en het koor lieten ook zien en horen welke kwaliteiten ze in huis hebben. De show eindigde in het donker met de leerlingen van MG2 als 'stickman'. Ze waren beplakt met lichtgevende stokjes en dat gaf een mooi effect bij hun
dans. Ook voor de B groep een enorm applaus.
In de hal was het ook heel gezellig en was er een hapje en een drankje voor alle aanwezigen. Er was een grote enveloppenloterij en er werden producten uit de tuin verkocht. De opbrengst van de avond was maar liefst E 463,55 !!! en dit gaat naar
stichting Alkind. Deze stichting helpt de school met het realiseren van een dierenverblijf.
We waren bijzonder blij met alle hulp en inzet. Met dank aan de ouderraad was er voor iedereen popcorn. Bedankt allemaal!
Kijk voor foto's van het Spektakel bij de foto albums op http://aventurijn.almere-speciaal.nl/fotos/album/60
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Een weddenschap met BK5
Laurette, de werkmeester uit het atelier ging een weddenschap aan
met de leerlingen uit BK5.
De leerlingen hadden een week de tijd om een slinger te vingerhaken
die helemaal om de school heen zou passen.
De weddenschap ging om een zak paaseitjes.
De leerlingen van BK5 zijn enthousiast aan de slag gegaan en ze hebben zichzelf bewezen. Na heel veel inspanning vingerhaakten ze een
enorm lang koord dat bijna om de school heen kon. Voor de laatste
halve meter moesten ze nog snel even naar de klas want er lag nog
een stukje van Nigel dat er precies tussen paste.
Weddenschap gewonnen door BK5 !

Visite uit Thailand
Op vrijdag 21 april kregen we bezoek uit Thailand.
Maar liefst 26 mensen brachten een bezoek aan onze
school. Deze mensen zetten zich in voor het speciaal
onderwijs in Thailand. Er waren ook leden bij van het
ministerie van onderwijs die zorgen voor fondsen voor
educatie aan mensen met een beperking. Ze bezochten
onze school om te zien hoe wij in Nederland werken en
wat we van elkaar kunnen leren. Na een presentatie en
een rondleiding bij Aventurijn volgde een presentatie
bij Olivijn. Onze gasten kwamen daarna weer naar onze
school voor een Hollandse lunch met kroketten en
groentesoep met ballen. Na de lunch bezochten ze de
groepen. Ze hadden veel interesse voor de leerlingen
en het onderwijs. We kregen na afloop van het bezoek
een prachtig geschenk uit Thailand dat gemaakt is door
iemand met een beperking en een kunstenaar. Ook
ontvingen we een gulle gift voor Alkind. Alkind is de
stichting die ons helpt bij het realiseren van het dierenverblijf

Nieuws uit de ouderraad
Op 15 mei jl. hebben we nogmaals een taart uitgedeeld en dat is in EG1. Ook hier is de ouderbijdrage door de ouders
betaald. Het heeft vast goed gesmaakt want de leerlingen waren superblij. Wie weet komen er nog taarten bij voor het
einde van het schooljaar! Welke klas is de volgende?
Binnenkort zullen we de school in zomerse sferen brengen want zo lang duurt het niet meer tot de zomervakantie.
Namens de ouderraad Evelien Klaver
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Leerlingen van Olivijn en Aventurijn hebben samen een geweldige dag.
Toen in de rest van het land de Koningsspelen werden gevierd, hadden wij een studiedag. Gelukkig
hebben we het ingehaald door een geweldige dag te organiseren waarbij de leerlingen van Olivijn en de
leerlingen van Aventurijn samen activiteiten konden doen. Van beide scholen waren er groepen aan elkaar gekoppeld. De leerlingen konden zo met elkaar kennismaken en elkaar helpen. Dat was een groot
succes! Er werd gesport, gekookt en geknutseld en daarbij werd heel goed samengewerkt. Tussen de
middag konden de groepen samen lunchen. Het weer was bovendien prachtig en we kijken terug op
een hele mooie en leerzame dag.

MEE op Weg Almere:

“Spannend voor Rachel en haar ouders”
Rachel (17) uit Almere gaat dagelijks met het Leerlingenvervoer naar de
Aventurijn. Rachel kan wel fietsen, maar zij vindt het verkeer spannend omdat het onvoorspelbaar is. Omdat ze graag beter wil leren fietsen en zelfstandig wil deelnemen aan het verkeer, startte ze een aantal maanden geleden met het vervoersproject MEE op Weg.
Samen met een maatje oefende ze om naar school te fietsen. Dat was wel even spannend voor Rachel en haar ouders. Rachel was best bang op de fiets. Gelukkig klikte het meteen met het maatje en
samen gingen ze op avontuur. Om zo veel mogelijk te leren, oefenden Rachel en haar fietsmaatje wekelijks verschillende routes. Rachel heeft veel geleerd. Zo is ze minder bang en een stuk rustiger op de fiets. Ook oversteken,
remmen, hand uitsteken en op- en afstappen gaat beter.
De moeder van Rachel vertelt dat Rachel grote stappen vooruit heeft gemaakt: “Dat was zonder maatje nooit gelukt. We hebben zelf al van alles geprobeerd maar Rachel nam van haar maatje gewoonweg meer aan”. Rachel en
haar ouders zijn dan ook erg blij dat ze mee heeft gedaan aan het project MEE op Weg. Rachel oefent nu verder
met haar moeder.
Wil jij ook graag leren hoe je zelfstandiger naar school kunt gaan? Meld je dan aan voor het project MEE op Weg.
Je kunt bellen of mailen naar Martine Schenk van MEE IJsseloevers:
T: 06 30999075
E: m.schenk@meeijsseloevers.nl
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Stagekanjer
Stagekanjer
Deze keer is de stagekanjer niet 1 leerling, maar 2 leerlingen die bij hetzelfde stagebedrijf stage lopen.
Subhi Afifi uit EG3 en Zjamir Koster uit EG4 lopen allebei stage op woensdag bij Nieuwland leerwerkcentrum de
Kemphaan. Ze doen daar allerlei verschillende werkzaamheden, maar veel met dieren. Daar zijn ze allebei gek op. Ze
laten zelf de alpacas uit!!!
Maar, jullie kunnen veel beter lezen wat ze er zelf over te vertellen hebben. Het onderstaande stukje hebben Subhi
en Zjamir samen geschreven.

Subhi en Zjamir hebben beiden een eekhoorntje op hun schouder!!

Dit werk stuk gaat over Subhi en Zjamir bij Nieuwland.
Nieuwland is de Almere Jungle, het ligt bij de Kemphaan .
Subhi en Zjamir werken samen bij de dieren en ze zorgen er voor dat de dieren gezond blijven .
Bijvoorbeeld ze moeten eten geven en drinken en schoon maken .
En zij krijgen ook pauze om 10:30 tot 11:00; ze hebben 3 keer pauze in totaal.
Het begint ’s morgens om 8.45 uur en om 16.00 is het klaar.
Je kunt er naar toe met de bus, zoals Subhi, of worden gebracht met de auto, zoals Zjamir; hij gaat nog oefenen om
met de bus te gaan.
Soms gaat Subhi om 15:00 samen met Abi werken . In de tussen tijd werkt Zjamir dan alleen .
Bij Nieuwland kan je ook ander werk doen, bijvoorbeeld koken, schoon maken en er is ook buiten werk, tuin en hout.
Subhi wil daar wel werken wanneer school klaar is; hij vindt het daar leuk en mooi.
Maar Zjamir weet het nog niet; hij wil ook nog bij andere stageplekken oefenen; maar hij vindt het wel leuk.
Welke dieren zijn er? Bij voorbeeld : konijn, vogels, eekhoorns, leguaan, gekko baard agamen waterschildpadden/
land schildpadden /reuzeschildpadden stokstaarten ratten/muizen, spinnen alpacas, vissen, stekelvarkens, slangen .
Onze lievelingsdieren zijn…allemaal ; wil je nog meer weten? Kom eens een
keer langs of kom hier ook werken!
Groetjes Zjamir en Subhi
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Opening van het nieuwe project Castrovalva
Op 8 mei hadden we in Verzorgingshuis Castrovalva de officiële ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen Aventurijn-’s Heeren
Loo - Castrovalva. Namens Aventurijn heet Adrie de samenwerkingsovereenkomst ondertekend.
Sinds maart wordt er onder begeleiding van een jobcoach van ’s Heeren
Loo stage gelopen in verzorgingshuis Castrovalva. Onze leerlingen werken
daar samen met cliënten van ’s Heeren Loo en krijgen kans om hier ook
uit te stromen naar een fijne dagbestedingsplek.
De manager van Castrovalva kende Rizlan een leerling uit EG2 al via de
stage die Rizlan liep bij de activiteiten begeleidster en was zo weg van
haar, dat ze het project graag een kans wilde geven. Het is een fantastische plek waar onze leerlingen zich kunnen
ontwikkelen op een beschermde plek in de maatschappij.
Onderstaand heeft Rizlan een stukje geschreven over 8 mei 2017

Hallo, ik ben Rizlan.
Op maandag 8 mei was de opening van het nieuwe project in Castrovalva. Ik loop daar stage op elke maandag en ik
was er bij de openingsdag van me stage.
Ik heb samen met me vriendinnen van me stage de bewoners en andere mensen gevraagd of ze een lekker stukje
gebak wilde en dat vond ik heel erg leuk.
Er waren een aantal juffen en meesters gekomen bij de opening van me stage zoals juf Monique, juf Wati en de
teamleiders juf Dunja en juf Lilian en de directeur Adrie.
Ik vond het heel erg gezellig en heel erg leuk die dag.
En elke maandag maak ik de bedden op van de bewoners en maak ik een praatje met ze.
En ik vouw de handdoeken samen met me vriendinnen en dan breng ik ze terug samen met me begeleider Sjoukje en
me twee beste vriendinnen van mijn stage .
Ik zou het heel erg leuk vinden als ik later hier ga werken, ik hoop dat ik hier later kan gaan werken.
Ik heb het heel erg leuk hier op mijn stage.
Ik heb heel veel geleerd op me stage, daar ben ik blij mee. Zoals dat je aardig moet zijn voor de bewoners en hoe je
moet omgaan met demente mensen.

Groetjes,

Rizlan uit Eg3
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Amir heeft op 29 mei zijn A-diploma gehaald!
Amir had erg hard geoefend voor zijn zwemdiploma en op 29 mei was het zover. Een beetje spannend was het
wel, maar gelukkig was zijn klas, moeder en een aantal meesters en juffen er om hem aan te moedigen. En met
succes, want Amir heeft alle onderdelen voor het diploma goed afgerond! Wij hopen dat je veel blijft zwemmen en
wij wensen Amir heel veel plezier met zijn zwemdiploma!

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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Atletiek
Wie?
Super COOL leden en belangstellenden
Wat?
Atletiek
Waar?
Fanny Blankers Koen Sportpark
Estafettelaan 13
Wanneer?
Donderdag 15, 22 en 29 juni
en 6, 13 en 20 juli
Vergeet niet je wekelijks op te geven. Stuur steeds een mailtje
of je die week komt of niet.
Tijdstip?
18:45 uur tot 20:00 uur
Wij zijn vanaf 18.30 uur aanwezig
Taxi heen 18.30 uur; Taxi terug: 20.10 uur
Kosten?
De kosten bedragen € 6,00 voor de 6 lessen samen (€ 1,00 per
les). Graag de eerste les de € 6,00 betalen.

Lijkt het je leuk om de volgende sporten te
beoefenen bij Atletiek:
Verspringen
Kogelstoten
Hoogspringen
Speerwerpen
Sprint 50 tot 200 meter
Discuswerpen

Actief
Email: actief@triade-flevoland.nl
Naam: Shirley Schiltmeijer
Telefoonnummer: 06- 13090643

Belangrijk:
-Sportkleding aan / Sportschoenen aan
-Met regen gaat het door
Lijkt het je super leuk om mee te doen.
GEEF JE DAN OP:
Naam+ achternaam, locatie
en begeleider of ouder !!
actief@triade-flevoland.nl
t.a.v Project super COOL
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Wie?
Super COOL leden en belangstellenden
Wat?
Dans clinic
Waar?
Buurtcentrum Het Boegbeeld
Prozastraat 121
Almere
Wanneer?
Dinsdag 20 juni 2017
Tijdstip?
19:00 – 19.45 uur
Wij zijn vanaf 18.30 aanwezig.
Taxi heen: 18.30 uur; Taxi terug: 20.00 uur
Kosten?
€ 1,00 voor de clinic

Doe je ook mee met lekker bewegen op top 40
muziek?
De dansclinic wordt gegeven door Eileen Bennenk van dansschool Dance to the Point
Vergeet niet makkelijk zittende kleding aan te
doen.
Wil je meedoen? Geef je dan snel op bij:
actief@triade-flevoland.nl

Actief
Email: actief@triade-flevoland.nl
Naam: Shirley Schiltmeijer
Telefoonnummer: 06- 13090643
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