Nieuwsbrief 8
Jaargang 6
31-05-2016
www.aventurijn.almere-speciaal.nl

“De 8 e editie van de nieuwsbrief schooljaar 2015-2016 ”
Wat hebben we allemaal gedaan de afgelopen tijd?
Ook de afgelopen periode zijn we weer erg actief geweest op school. Door de leerlingen is er hard gewerkt,
maar voor de ouders was er de afgelopen maand ook
genoeg te doen op school. Er waren verschillende informatiebijeenkomsten voor ouders over bijvoorbeeld
het fietsproject en de veranderingen in de WLZ. Ook is
er een informatieavond geweest door stichting Mijn eigen thuis over kleinschalige woonprojecten. We hebben veel geïnteresseerden mogen ontvangen op deze
bijeenkomsten.

BELANGRIJKE DATA:
6 juni: informatiebijeenkomst jeugd
hulp arrangement
6 juni: studiedag Eindgroepen
7 juni: studiedag brugklassen EMB en
ESO
9 juni: studiedag middengroepen en
BOG
17 juni: studiedag voor alle leerlingen
Vanaf 27 juni oudergesprekken
1 juli: SPEKTAKEL

Volgende week staat er nog een belangrijke bijeenkomst gepland. In samenwerking met de gemeente en
“s Heeren Lo informeren we u over de arrangementen
en de mogelijkheden die ontstaan. Op de tweede pagina van onze nieuwsbrief vind u de uitnodiging. We hopen wederom op een grote opkomst want de arrangementen zorgen voor veel ouders en leerlingen voor
verandering.
Vorige week zijn alle leerlingen op schoolreis geweest.
De leerlingen mochten kiezen voor de Dierentuin, Dolfinarium of Walibi. We hadden gelukkig prachtig weer
op zowel de donderdag als de vrijdag. Het was een
enorm succes.
Momenteel zijn we al druk met de voorbereidingen van
het SPEKTAKEL op 1 juli. Het is nog een verassing
maar er worden vele acts voorbereid.
Denkt u aan de studiedagen volgende week? Deze zijn
weer wisselend per bouw vanwege de leerling besprekingen.
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Beste ouders,

De nieuwe Jeugdwet en de Wet op Passend Onderwijs is aanleiding voor de Gemeente Almere om samen met scholen
en zorgaanbieders onderwijs-jeugdhulparrangementen in te richten.
De gemeente heeft onder andere Aventurijn en Olivijn gevraagd om deze arrangementen op te zetten samen met de
zorgaanbieders ’s Heeren Loo, Triade, Schavuiten en Stichting Zorg Almere.
Wat is een onderwijs-jeugdhulp arrangement?
Een Onderwijs-Jeugdhulparrangement is in de eerste plaats een vorm om intensief samen te werken gericht op alle benodigde jeugdhulp voor leerlingen van een bepaalde school.
Het gaat hierbij bijvoorbeeld om extra ondersteuning in de klas, begeleiding of behandeling in de school, naschoolse
opvang of behandeling maar ook begeleiding of zorg buiten school. Bijvoorbeeld logeren, ondersteuning in de thuissituatie, diagnostiek of speltherapie.
Wat betekent dit voor leerlingen van Aventurijn?
Leerlingen op deze school die behoefte hebben aan zorg of ondersteuning in de school of in de thuissituatie krijgen geen
beschikking meer van het wijkteam. De benodigde zorg en ondersteuning wordt rechtstreeks met de school en de zorgaanbieders afgesproken middels de Commissie van Begeleiding.
Hierdoor is de hulpverlening snel binnen handbereik en flexibel inzetbaar en kan er meer aandacht besteed worden aan
preventie van problemen.
Wanneer jeugdhulp wordt ingezet volgt standaard een check bij de gemeente of uw kind mogelijk recht heeft op zorg uit
de WLZ. WLZ-zorg is namelijk altijd voorliggend.
Indien uw kind nu nog een beschikking heeft van het wijkteam, verandert er niets. Zodra de beschikking afloopt, of de
beschikking niet meer past bij de situatie van uw kind, hoeft u geen nieuwe beschikking meer aan te vragen maar kunt u
zich voor nadere informatie wenden tot mevrouw Christa Rietberg. Wanneer het uitsluitend jeugdhulp buiten school betreft kunt u zich ook wenden tot zorgconsulent Carolien van der Mheen.
Wat betekent dit als mijn kind een indicatie heeft voor de WLZ?
In dit geval verandert er vrijwel niets. De financiering van de WLZ-zorg valt buiten de financiering van het arrangement.
Wel kan er aanleiding zijn om in gesprek te gaan over hoe we ook de WLZ-betaalde zorg in de school meer effectief
kunnen inzetten.
Informatiebijeenkomst
Op maandag 6 juni van 19.30uur (inloop vanaf 19.15uur) tot 21.00uur organiseren wij een informatiebijeenkomst om de
onderwijs-jeugdhulp arrangementen in onze school verder toe te lichten. Indien u vooraf al vragen hebt kunt u bellen/
mailen.
Met vriendelijke groet,

Aventurijn
Adrie van Veenendaal
Directeur
Rayonmanager

’s Heeren Loo
Ard-Jan de Putter

Gemeente Almere
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Schoolreis was TOP!
Op 27 en 28 mei gingen alle groepen op schoolreis. Vooraf was er een keuze gemaakt tussen Dolfinarium, dierentuin Amersfoort of Walibi. We hebben u eenmaal veel verschillende leerlingen op
school en niet iedereen vindt hetzelfde leuk. Iedereen heeft enorm kunnen genieten van het dagje
uit. Het was ook nog eens prachtig weer ! De waaghalzen zijn in achtbanen over de kop geweest
en in Dolfinarium hebben de leerlingen genoten van de Dolfijnenshow. In de dierentuin was het
lekker rustig en mochten de leerlingen ook zelf op pad. Volgend schooljaar gaan we weer op
schoolkamp maar over twee jaar doen we het schoolreisje gewoon nog eens over want wat was
het leuk.
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Stagekanjer
De stagekanjer van deze nieuwsbrief is Maiko Donkersloot. Maiko zit in Middengroep 3 en gaat
elke dinsdag naar stage bij de Tomingroep Verpakken. Het is voor Maiko zijn eerste externe
stage, een stage buiten Aventurijn. Dat was best even wennen voor Maiko. Op school en werken in een bedrijf zijn 2 heel verschillende dingen. Leren omgaan met begeleiders en collega’s,
wat kan je wel en wat kan je niet zeggen, nieuwe werkzaamheden leren, houden aan de werktijden, op tijd komen…..
Dat laatste kan hij heel goed!
Maiko doet bij de Tomingroep Verpakken
veel verschillende werkzaamheden. Hij
wordt begeleid door Stefan….. Maiko werkt
met plezier bij de Tomingroep Verpakken
en heeft het gezellig met zijn collega’s.
Op de foto’s Maiko met Stefan en Maiko
aan het werk!
Hieronder heeft Maiko zelf een stukje geschreven over zijn stage.

Tomin Verpakken
Het is daar heel leuk en de mensen zijn ook aardig.
Ik kom met de auto naar de stage om 07:45 ben ik daar en om 16:30 gaan we naar huis toe
En de pauze zit ik het meest bij de mannen er zijn 3 pauzes 2 kleinen en 1 groten
Als ik daar aankom gaan ik naar binnen en geef mijn map aan de stage meester en dan word
ik aan het werk gezet door hem ik werk dan met wie
hij kiest voor mij en dan gaan ik aan de werk en ik kan
goed met de mensen praten
Het werk wat ik doe is in pakken en uit pakken en stapelen en dozen vouwen en tillen en met de vacuüm
zuiger
Groetjes maiko

EG2 is gestart met Playing for succes
Eindgroep 2 is begonnen bij Playing for succes. Met de hele groep gaan ze binnen dit project aan het werk bij FC Almere city. Ze leren door te doen, want ze krijgen allemaal
verschillende opdrachten waarbij ze bijvoorbeeld ook moeten rekenen, tellen en schrijven. Er wordt veel samengewerkt en dat is niet alleen heel erg leerzaam maar ook
ontzettend leuk!
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EHBO in MG3 en MG4.
Met de EHBO lessen hebben we al heel veel behandeld, van bloedneuzen tot brandwonden
en van wondverzorging tot de stabiele zijligging.
Met een goede serie afleveringen hebben we alle informatie gekregen, die we zelf hebben
verwerkt in ons EHBO werkboek.
Er is geoefend met (nep) wonden verzorgen, mitella’s omleggen en mensen in de stabiele
zijligging leggen.
Om het helemaal mooi af te sluiten, hebben we voor de vakantie echt reanimeren en beademen mogen oefenen op een echte reanimeer pop. Het waren er zelfs twee. Een volwassene en een kind.
Dat was wel een beetje spannend, maar een aantal durfde het wel aan, en het ging hartstikke goed!
Janneke Tol bedankt voor de reanimeer les en het gebruik van de poppen! We hebben veel
geleerd!

EG3 had een eigen idee!
De leerlingen uit EG3 kwamen een tijdje terug met een eigen idee. Ze vonden een
schoolreisje best leuk maar ze zouden graag zelf bedenken wat ze dan gingen doen. Ze
kregen de opdracht om een goed plan te maken voor een schoolreis en dat hebben ze
gedaan. In goed overleg is er besloten om naar Amsterdam te gaan met de groep. Daar
brachten ze een bezoekje aan het bezoekerscentrum van de Nederlandse Bank en ze gingen uit eten in een leuk eetcafé. Niet alleen heel leuk maar ook erg leerzaam want ze
hebben ook goed nagedacht over de kosten en hoe ze het zelf het best konden organiseren. Een groot compliment voor EG3
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Ik ben met de bus naar een theater geweest
En de naam van de theater heet Creatures
Er was een orkest en dans en zang
En een orkest is een groep met mensen.
Ik zag verschillende dingen
Zoals aan twee mensen die trucjes
Gingen doen op het begin gingen mensen
Op een instrument spelen
En de hele school is geweest

Cheniqua

Beste creatures.
De dansers waren wel goed.
de mensen die ging optreden die waren ook goed.
de voorstelling was ook leuk.
Met de bus was leuk.
De muziek was niet leuk.
Wat ik wel leuk vond dat het muziek hard was en
dat iedereen mee ging doen .De draak was leuk.
Nassim uit BK3

Nigel uit BK3 over de voorstelling Ish
Ik vond leuk
Westerglasfabriek
Harde knal
Bussen
Aventurijn bus
Orkest
Het was donker
Voorstelling
Andere leerlingen van een ender school
Breek dansers
Dansers het waren vrouwen\mannen
Draak
Begin tijd 10.30
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Time Out “Caribbean” special
Vrijdag 10 juni is er weer een “Time Out” discofeest. Dit keer extra feestelijke en Tropisch
sfeertje met salsa en zonnige dansmuziek “Caribbean” . Het is ook de laatste disco avond
voor de vakantie.
De maand Juli en Augustus is het Vakantie,
September gaan we natuurlijk in “Men at Work” onze thuisbasis weer vrolijk verder met de
Disco’s.
Onze vaste DJ’s koppel dj Final-E- en dj T-Bone zorgen weer voor de muziek.
Timers en Outers (mensen met en zonder beperking) zijn van harte welkom vanaf 19:30
uur en het feest duurt tot 22:30 uur. De kosten zijn € 5,00 inclusief een drankje.
Het Time Out project wil de kloof tussen mensen met en zonder handicap verkleinen. De
disco-avonden zijn erg geschikt om in een ongedwongen sfeer kennis te maken met elkaar.
Op 9 september is de eerste disco na de vakantie. Rest ons nog jullie een mooie zomer te
wensen.
Inlichtingen: stichting ABRI, Tel: 036 – 5342557 of marjan@stichtingabri.org
zie ook: www.stichtingabri.org of www.tantetruusalmere.nl

Atletiek
Wie?
Super COOL leden en belangstellenden
Wat?
Atletiek
Waar?Fanny Blankers koen Sportpark
Estafettelaan 13
Wanneer?
9, 16, 23 en 30 juni en 7, 14 juli
Tijdstip?
18:45 uur tot 20:00 uur
Kosten?
Er zijn geen kosten verbonden aan deze activiteit.
Actief
Email: actief@triade-flevoland.nl
Naam: Shirley Schiltmeijer / Justin Zandbergen
Telefoonnummer:0613090643 /0657994053

Lijkt het je leuk om de volgende sporten
te beoefenen bij Atletiek:
Verspringen
Kogelstoten
Hoogspringen
Speerwerpen
Sprint 100-200 meter
Discuswerpen
Belangrijk:
-Sportkleding aan / Sportschoenen aan
-Met regen gaat het door
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De 12 uur van Ankeveen
De voorbereidingen voor De 12 uur van Ankeveen
zijn in volle gang. Ons team van Aventurijn bereidt
zich in alle stilte voor. Er wordt keihard aan de
conditie gewerkt zodat we op 9 juli heel veel rondes kunnen roeien.
Wij willen zoveel mogelijk geld bij elkaar krijgen om fitness apparaten op ons plein te kunnen kopen. Hiervoor hebben we minimaal € 3000,00 nodig.
Wilt u ons goede doel steunen?? Dat kan op verschillende manieren nl.:

Een bijdrage overmaken op onze bankrekening: NL……….. onder vermelding van
“fitness”.

Ons aan te moedigen op 9 juli a.s. in Ankeveen en deel te nemen aan de activiteiten
die daar te doen zijn.
Want de organiserende vereniging doet zijn uiterste best om de pot te spekken, zij hebben
op de dag zelf allerlei activiteiten georganiseerd waarmee geld verdiend wordt dat in de grote pot gaat. Aan het einde van de dag krijgt elk team een bedrag uit deze pot voor elke geroeide ronde. De SOFA zal onder andere een veiling organiseren met prachtige kavels. Daarnaast worden er een loterij, een nog geheime spectaculaire actie en kinderspelen georganiseerd. En bovendien zijn er verschillende optredens en een heuse mysteryguest.
Ook aan eten en drinken is gedacht en de winst die op elk hapje en drankje wordt gemaakt
gaat eveneens in de grote pot. Een extra reden om op 9 juli langs te komen in Ankeveen,
om onder genot van een hapje en drankje, te genieten van de activiteiten en de roeiers aan te moedigen.
Tot ziens op 9 juli 2016 in Ankeveen (IJsclubterrein)!

Aanvraagperiode mantelzorgwaardering 2016 gestart
De gemeente wil haar waardering uiten aan mensen die langdurig en intensief zorgen voor inwoners
van de stad. Dat gebeurt onder andere via de mantelzorgwaardering. De aanvraagperiode voor de
waardering is deze week begonnen en loopt tot 1 oktober 2016.
De mantelzorgwaardering is voor mensen die zorgen voor een familielid, vriend of buur met een chronische ziekte of beperking. Doet iemand dat langer dan drie maanden aaneengesloten en meer dan
acht uur per week? En woont de persoon voor wie hij of zij zorgt in Almere? Dan is het mogelijk om
de mantelzorgwaardering aan te vragen. Het maakt niet uit of de mantelzorger zelf in Almere woont
of niet. Hoe ziet de mantelzorgwaardering er uit? Voor kinderen tot 12 jaar en voor jongeren van 12
tot 18 jaar wordt een activiteit georganiseerd. Volwassen mantelzorgers krijgen een VVV-bon. De
waarde is maximaal 200 euro en is afhankelijk van het aantal toegekende aanvragen.
De mantelzorgwaardering is aan te vragen via een digitaal formulier (DigiD verplicht) op wijkteams.almere.nl/ondersteuning-zoeken/mantelzorg-volhouden, of via een papieren formulier dat inwoners kunnen opvragen via 14 036. Wil je papieren formulieren voor je wijkteamlocatie? Bestel deze
8
dan bij Bettina van Pienbroek.

