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BELANGRIJKE DATA:
29

augustus:

eerste

schooldag

LET OP ! De schooltijden zijn dagelijks
van 8.30 uur tot 14.20 uur.
Vanaf 8.20 uur is er toezicht op het plein.

"Komt u ook naar onze koffie-inloop van 8.45
tot 9.45 uur in de hal?"

20 september:
Algemene informatie avond
26 september:
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
10 oktober:
Studiedag brugklassen
11 oktober:
Studiedag eindgroepen en ESO
12 oktober:
Studiedag middengroepen
13 oktober:
Studiedag BOG en EMB groep

Fijne zomervakantie!
Het schooljaar zit er al weer bijna op en we kijken terug op
een fijn jaar waarin veel is gedaan en bereikt. Na een geweldig Spektakel op 1 juli stonden de afgelopen weken in
het teken van het afscheid nemen van de oude groep en
voorbereiden op een nieuwe groep. Ook nemen er leerlingen afscheid omdat ze uitstromen naar dagbesteding of
arbeid. Op woensdag 13 juli was er een officieel moment
voor het afscheid van deze leerlingen. Volgend schooljaar
verwelkomen we maar liefst 31 nieuwe leerlingen. We starten met 16 groepen en dat betekent dat we niet meer met
alle groepen in ons gebouw passen. Eindgroep 3 en 4 zullen
een lokaal krijgen in het gebouw aan de overkant van de
school. Voor alle vakken kunnen ze dan gemakkelijk naar
het hoofdgebouw komen.
Namens het gehele team wensen we iedereen een
hele fijne zomervakantie!

11 en 12 oktober:
Schoolfotograaf
17 t/m 21 oktober:
Herfstvakantie

1

Het Spektakel was
geweldig! Kijk voor
nog meer foto’s in het
album op de website
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Topsporters
We zijn enorm trots op Marc uit MG1 en Carla uit MG4. Ze deden met hun hockey team mee aan de Specialimpics. Met het gehele team zijn ze naar het toernooi geweest. Wat een weekend, verbroedering, vriendschap, regen en zon, lach en een traan, prachtig!
De 2 hockey teams zijn zelfs met brons en zilver (na shoot-outs) naar huis gegaan.

Prokkelstage bij Windesheim

Op donderdag 9 juni 2016 vertrok ik samen met Angélica, Dayanara, Fatima, Max, Brandon, Zjamir en
Bradley om 9.30 naar Hogeschool Windesheim voor een Prokkelstage. De leerlingen waren eigenlijk vrij
i.v.m. een studiedag, maar wilden toch graag mee Prokkelen……SUPER!!
Donderdag 9 juni 2016 is uitgeroepen tot Nationale Prokkelstagedag. Maar tijdens de Prokkelweek kun
je ook op andere dagen stagelopen. In 2016 is de Prokkelweek van 6 tot en met 11 juni.
Het is een laagdrempelige manier voor bedrijven en mensen met een beperking om kennis met elkaar te
maken. Samen werken en zo elkaars mogelijkheden ontdekken. Dat is waar Prokkelen om draait!
Een Prokkelstage is een stage voor één dag voor iemand met een beperking bij een bedrijf. Dat kan overal
zijn: bij de plaatselijke bakker, een basisschool of bij de gemeente.
Zo ben ik samen met eerder genoemde leerlingen naar Windesheim gegaan. We werden hartelijk ontvangen en de leerlingen zijn in 2 tallen aan het werk gegaan met een medewerker van Windesheim. Alleen
Fatima was alleen met een docent van de PABO waar ze allemaal klusjes mee deed.
Het was een geweldige dag, we kregen een lekkere lunch, hebben het hele gebouw gezien, vele klussen
gedaan van helpen bij de techniek docent tot het helpen in de koffiecorner in de hal. We hebben kennis
gemaakt met veel mensen, van en met elkaar geleerd.
Tot slot gingen we om 15.00 uur naar huis met een goody bag met allerlei mooie spulletjes.
En ik…..ik ging daarbij naar huis met een aantal contactpersonen m.b.t. eventuele stageplekken voor onze
leerlingen!!!
Prokkelen is zeker voor herhaling vatbaar!! Kijk voor een leuk filmpje op onderstaande link
Wati Royen
https://www.windesheim.nl/onderzoek/onderzoeksthemas/gezondheid-en-welzijn/klantenperspectief/onderzoekslijn-inclusie/
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Onderstaand een stukje van Max over zijn Prokkel ervaring
Ik ging met de Aventurijn bus naar Windesheim Almere –Stad. Toen werden wij ontvangen door de
medewerkers van Windesheim. We gingen in de kring zitten met andere leerlingen die een beperking
hadden. En die hebben hun namen gezegd hoe ze heten. We werden in groepjes gedeeld en verteld
wat voor klusjes we moesten gaan doen. Toen gingen we door het hele gebouw lopen. Ik was samen
met Bradley en een mevrouw. We gingen chocola uitdelen aan de mensen die werkten.
Daarna de pc’s aangezet en het wachtwoord ingetypt. We moesten ook het oud papier ophalen in het
hele gebouw. Dat hebben we in de oud papierbak gelegd. Toen gingen we lunchen (vond ik niet echt
lekker, want en zaten nootjes in) en daarna ging ik samen met Bradley naar het techniek lokaal om samen wat te maken. We hebben ook onze naam op een kaartje gemaakt. Die hangt nu aan mijn sleutels. We werden ook nog geïnterviewd door de collega’s van Windesheim, om te vragen hoe het was.
Daarna was de afsluiting van de Prokkelstage, we kregen een cerificaat en gingen we weer terug naar
school.
Ik vond het echt gezellig. Er waren aardige leerlingen en studenten. Ik zou volgend jaar wel weer willen
prokkelen!!
Max Wildeman

Afscheid Mieke Brink
Op donderdag 7 juli nam Mieke Brink afscheid van de
OR. Haar zoon Wouter nam eerder dit schooljaar al
afscheid op school. Mieke is jarenlang actief geweest
in de OR en we hebben haar in het zonnetje gezet.
Tijdens een etentje met de OR kreeg ze mooie cadeaus en kwam het management team langs met
bloemen en een speciale editie van de Nieuwsbrief die
over Mieke ging. Mieke, namens het hele team ontzettend bedankt voor alle hulp en inzet!
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Stagekanjer
STAGEKANJER GIOVANNI
Giovanni loopt sinds maart 2016 stage bij Stadsreiniging in Almere – Haven.
Hij werkt op het recycleperron en mag daar tegen de klanten
zeggen waar ze hun afval mogen laten.
Hij is ook al mee geweest op de vuilniswagen.
Hij leert er heel veel en ook leert hij chemisch afval te scheiden.
Heel knap hoor, want hij werkt er pas een paar weken.
Zo voelt het niet voor Giovanni, want hij voelde zich meteen
thuis in de groep.

Zijn collega’s zijn heel blij met hem en hij voelt zich ook door hun gewaardeerd. Voor deze stage hadden we eerst een proefperiode van 4 weken afgesproken en hebben we een gesprek
gehad of de stage verlengd mag worden.
Giovanni wil dit heel graag en wil ook uitstromen naar de stadsreiniging. Daar gaat hij heel
hard zijn best voor doen, want de stage mag verlengd worden!
Dat heeft hij helemaal zelf verdiend door zijn goede en gemotiveerde inzet. Super!

Marciano heeft op 2 juni i zijn A-diploma gehaald! In een jaar
tijd heeft hij heel hard gewerkt, elke week ging het een stukje
beter. Bij onderwater zwemmen haalde hij al de afstand voor
het B-diploma. Borstcrawl en rugcrawl kan hij erg goed. Op 7
juli hebben ook Sheniqua en Jervin hun A diploma gehaald.
Ontzettend knap en wat was er veel publiek voor ze. Wij hopen dat jullie veel blijven zwemmen en wensen jullie veel plezier met zijn zwemdiploma!
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(S)Cool on Wheels
(S)Cool

on Wheels is bij ons op school geweest. Dit is een voorlichtingsproject over het thema ‘leven en
sporten met een handicap’(S)Cool on Wheels past goed binnen onderwijsthema’s als ‘goed burgerschap’, ‘respectvol omgaan met elkaar’ en ‘bewegen en gezondheid’. Een docent van (S)Cool on
Wheels, een sporter met een lichamelijke handicap, bespreekt met de leerlingen vragen als: ‘wat versta
je onder een handicap?’, ‘welke handicaps zijn er?’, ‘hoe ga je ermee om in het dagelijks leven’, ‘welke
sporten kun je doen?’ en ‘waarom is sport zo belangrijk voor mensen met een handicap? Tijdens het
praktijkgedeelte gaan de kinderen zelf ervaren hoe het is om met een handicap te bewegen en te sporten, bijvoorbeeld via een hindernisbaan met een rolstoel of spelvormen met een blinddoek. Ook wordt
rolstoelbasketbal en/of zitvolleybal gespeeld.

Leerlingen en buspersoneel in het zonnetje
Op woensdag 29 juni werden de leerlingen die geleerd hebben
met de grote bus te reizen in het zonnetje gezet door medewerkers van de gemeente Almere. Ook het personeel van de bus
kreeg een bloemetje want het is fantastisch dat zoveel leerlingen
inmiddels zelfstandiger hebben leren reizen. Maar liefst 12 leerlingen kregen een certificaat en keycord van medewerkers van
de Gemeente Almere. Astriani kreeg een bijzonder certificaat. Zij
heeft namelijk via de gemeente een duofiets gekregen waarmee
ze dagelijks naar school komt. Wij hopen dat er in de toekomst
nog meer leerlingen leren om naar school te reizen met het begeleid busvervoer of met een duofiets.
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Schoolverlaters
Dit jaar gaan er 9 leerlingen uitstromen van school. Op woensdag 13 juli 2016 namen we afscheid van
ze.
Onderstaand kunnen jullie lezen wat ze allemaal gaan doen. Wij gaan ze zeker heel erg missen, maar
wensen ze heel veel geluk en succes toe!!
Bram de Bruin
Bram heeft dit hele schooljaar stage gelopen bij Het Eksternest. Bram vindt het heel leuk om in de keuken te werken en allemaal lekkere hapjes klaar te maken. Hij werkt ook regelmatig in het theehuis, dat
vindt hij ook leuk maar zijn voorkeur ligt in de keuken.
Hij gaat 3 dagen bij het Eksternest werken en 1 dag bij Art Loca.
Bij Art Loca gaat hij muziek maken en toneelspelen. Bram kan dat als geen ander.
Kaylee Schoenmaker
Heeft dit jaar bij Stichting Zalm stage gelopen. Kaylee heeft hier allerlei verschillende werkzaamheden
geleerd. Ze heeft wekelijks de boodschappen gehaald voor de maaltijd die bereid moest worden. Daarvoor heeft ze vaardigheden geleerd als wassen van groenten, snijden, bereiden en activiteiten als snipperen van papier…….
Kaylee heeft het zo naar haar zin bij Stichting Zalm, dat zij besloten heeft hier 5 dagen te gaan werken.
Isabella van den Donk
Heeft de afgelopen jaren verschillende stages gelopen. Isabella is een hele creatieve dame. Zij houdt
van muziek maken, zingen, dansen, tekenen en schilderen. Zij gaat dan ook 2 dagen werken bij De Witte Olifant en 2 dagen bij Art Loca……..en misschien nog bij Bethshalom een verzorgingshuis in Amsterdam waar ze een keertje gaat meedraaien om te kijken of ze dat leuk vindt.
Robin Morsink
Robin heeft heel veel verschillende stages gelopen de afgelopen jaren. Hij heeft aangegeven dat hij het
liefst in de horeca verder wil gaan. Hij heeft de laatste periode dan ook een stage gelopen bij de horeca
van Nieuwland en bij de horeca van de Tomingroep Verpakken. Daar heeft hij veel geleerd. Ook heeft
hij zijn horeca certificaat SVA 1 (scholing voor arbeid) gehaald.
Robin gaat 4 dagen werken bij Nieuwland, daarbij gaat hij werken aan certificaten binnen de horeca,
om zo te werken naar werk in een bedrijf in de horeca.
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Diego Flores
Heeft een grote liefde voor het werken met dieren. Hij heeft de afgelopen jaren stages gelopen bij verschillende bedrijven waar hij kon werken met dieren. Daar heeft hij veel geleerd over de omgang en werken
met dieren. Diego gaat 2 dagen werken bij Ranzijn Tuin & Dier op de dierafdeling en 2 dagen bij zorglandgoed Hoogerlust.
Rania Amghar
Rania heeft een enorme groei doorgemaakt afgelopen schooljaar. Sinds ze stage loopt bij o.a. Art Loca is zij
veel duidelijker aanwezig en geniet ze van het zingen, muziek maken en toneelspelen. Daarnaast is ze creatief heel goed en kan ze erg genieten van haar plek bij Triambacht. Daar zit ze op de afdeling die vooral
bezig is met kaarsen maken en het handwerken. Ook bij Triambacht zijn ze erg blij dat Rania daar gaat
werken. Rania gaat 2 dagen werken bij Triambacht en 2 ½ dag bij Art Loca.
Riley Haverman
Riley heeft meerder stages gelopen in de afgelopen jaren. Op elke plek was hij een zeer gewaardeerde collega en wilde iedereen wel dat hij daar kwam werken. Toch wilde Riley nog verder kijken.
We zijn in februari gaan kijken bij Hoogerlust. Al snel werd duidelijk dat hij zich hier heel erg op zijn plek
voelde. Ze hebben er veel verschillende werkzaamheden en vooral dieren en daar is Riley gek op. Samen
met Mathijs (die ook op Aventurijn heeft gezeten) hebben ze zelfs meester Adrie een rondleiding op Hoogerlust gegeven. Riley glunderde. Het is dan ook heel fijn dat Riley hier naar uit gaat stromen en daar 4
dagen zal gaan werken.

Meghan Landa
Meghan riep vanaf de eerste stage al: “Ik ga later bij Pino werken!” Daar hadden wij nog wel onze twijfels
bij, maar wij wisten toen niet dat zij daar al haar hele leven kwam. De eigenaresse had gezegd, dat als zij
later van school zou gaan er altijd een plekje voor Meghan zou zijn. Naast dat Meghan gek is op kinderen,
is zij ook erg goed in de catering. Ook daar heeft ze heel lang stage gelopen. Meghan heeft maar liefst 2
certificaten behaald: Certificaat Horeca en Certificaat Zorg en Welzijn. Uiteindelijk heeft Meghan ervoor gekozen om uit te stromen naar KDC Pino. Ze zal daar 4 dagen per week alle leidsters van de groepen ondersteunen. Daar is iedereen bij Pino heel erg blij mee.
Giovanni Zevenbergen
Giovanni is al vroeg stage gaan lopen, omdat hij daar eerder aan toe was.
Hij heeft vooral conciërge werkzaamheden uitgevoerd op een Basisschool
en bij Gemeente Almere. Hij kon er steeds weer snel z’n plek vinden en
was ook bij elke plek een gewaardeerde collega. Totdat er een nieuwe collega bij de Gemeente kwam werken die vertelde over de Stadsreiniging.
Sindsdien wilde Giovanni naar de Stadsreiniging. Eerst een paar weken
proefdraaien, maar zijn stage werd direct verlengd. Het was nog wel even
spannend of hij nu al uit kon stromen, maar het is gelukt en zal hij gaan
werken bij Stadsreiniging in Almere-Buiten!
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Geweldig resultaat van de roeimarathon in Ankeveen!!
Afgelopen zaterdag hebben een groot aantal collega’s een prachtig resultaat gehaald door mee te doen
aan de 12 uur van Ankeveen. In 12 uur tijd werden 33 rondjes van 1260 meter geroeid, ook werden 2
bonusballen uit het water gehaald. Dus uiteindelijk kregen wij 35 x het rondebedrag uitgekeerd. Samen
met de donaties die in “onze bak” werden gedaan hebben we een totaalbedrag van € 1.193,53 bij elkaar
“gezweet”. Een prima begin voor de fitnessapparaten op ons plein.
Het was een fantastische dag, daar in Ankeveen. Niet alleen het weer was ons gunstig gezind, ook de
organisatie stond als een huis. Er waren veel activiteiten, loterijen, veilingen en lekker eten en drinken
waarvan de opbrengst allemaal ten goede is gekomen van de goede doelen. Samen met 16 andere
teams hebben we gestreden om zoveel mogelijk geld op te halen. Hiervoor bedanken we de deelnemers,
bezoekers, gastroeiers (Adrie, Mieke, Kaylee en Chris) en organisatie, een dikke pluim voor jullie!!
Nogmaals bedankt allemaal,
Thea (teamcaptain) en Janneke (organisator)

Voor ouders door ouders
Zoals u weet werken we volgend schooljaar met vijf gelijke schooldagen. We starten elke dag om 8.30 uur
en om 14.20 uur is de school uit. Het aantal lesuren blijft 6 en een lesuur duurt 45 minuten. Als school
hebben we verenigingen en BSO’s zoveel mogelijk geïnformeerd over deze verandering. Van enkele ouders
hebben we gehoord dat de naschoolse opvang voor hun kind lastiger te regelen is door de nieuwe tijden.
We proberen hierin zoveel mogelijk mee te denken en waar mogelijk te ondersteunen of te verwijzen.
Vanuit de ouderraad ontstond het idee om ook onderling te zoeken naar oplossingen waarbij ouders elkaar
kunnen helpen bij de naschoolse opvang voor hun kinderen. Met de ouderraad hebben we afgesproken dat
we in kaart brengen of hier behoefte aan is. Afhankelijk van de behoefte bekijken we hoe we dit het best
vorm kunnen geven.
Als u geïnteresseerd bent , laat u dit dan weten via Dunja ten Oort (d.tenoort@almere-speciaal.nl) Zij geeft
dit door aan de ouderraad.
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MEE op Weg Almere
Het project MEE op Weg is gestart op Aventurijn. We hebben inmiddels
8 aanmeldingen van leerlingen binnen. En dat mogen er best meer worden!
Meldt u zoon of dochter gerust aan. Wij werken tijdens de schoolvakantie
gewoon door.
Aanmelden kan bij Christine Rottelveel
c.rotteveel@meeijsseloevers.nl of 06-20 62 57 86.
Wat houdt MEE op Weg in?
In het gewone verkeer meedoen, is meedoen in de samenleving. Dat is een
uitgangspunt van het project. In het project ondersteunen vrijwilligers, studenten en/of mensen
uit het netwerk leerlingen die zelfstandig willen leren reizen. Voor leerlingen van Aventurijn betekent dit dat zij het avontuur aangaan en mogen ontdekken of ze van en naar school kunnen fietsen.
MEE op Weg verbindt
Het project richt zich op het vergroten van mogelijkheden van 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.
MEE op weg en Aventurijn
Acht leerlingen zijn al aangemeld voor het project. Acht leerlingen met ieder een eigen vraag
rondom het zelfstandig reizen. Leerlingen die met de auto worden gebracht, leerlingen die al zelf
fietsen (met tandem) en leerlingen die komen met het taxivervoer. Maar allemaal met een vraag
om (nog) zelfstandiger te kunnen reizen. Samen met een consulent van MEE word er gesproken
over deze vraag en zoeken wij naar een passende oplossing. Het oefenen gebeurt altijd met een
maatje, net zolang als nodig is.
Vragen?
Overweegt u deelname aan het project of wilt u voordat u een keuze maakt meer weten? Neem
gerust contact met ons op. Wij vertellen u graag meer. Bellen kan met
Christine Rottelveel 06- 20 62 5786

Stuntman in de school
Weet u nog dat er een stuntman van het dak sprong? Deze stuntman heeft gastlessen gegeven tijdens de gymlessen. Hij heet JP de Kam en de leerlingen kenden hem van Holland’s got talent. Samen
met de leerlingen van Olivijn werden stunts geoefend. Dat was supercool en ook best spannend.
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Blussen bij Paru door MG3 en MG4
Nadat we alle EHBO hadden behandeld, hebben we de laatste maanden op school gewerkt aan brandbestrijding, ontruiming en het leren kennen van de verschillende blusmiddelen.
En afgelopen dinsdag was het dan zover!
We mochten echt leren blussen bij Paru Almere, het BHV centrum waar ook ieder jaar de BHV juffen van
school worden opgeleid.
Na een korte les in het lokaal, we wisten al heel veel, moesten we overalls aan, en toen kon het echte werk
beginnen!
In groepjes van 6 kregen we eerst les over hoe te handelen bij een ‘vlam in de pan’;
Het beste is het om de pan snel af te sluiten met de deksel, of iets groots zoals een snijplank of ovenplaat,
dan is het met 2 tellen uit. We leerden ook dat de Blusdeken nog best gevaarlijk in gebruik is, omdat je als je
twijfelt de vlammen juist mee de keuken in neemt met de deken!
Daarna mochten we met de CO2 blusser een brandende meterkast blussen, spannend!
Ook werd ons geleerd dat je door batterijen in een rommelbakje zomaar brand kan ontstaan, dus altijd even
de plussen afdekken met een plakbandje!
We hebben met de brandhaspel nog een vuur in een kamer geblust.
Buiten hebben we gezien wat er gebeurt als je een brandende frituurpan met water blust, een enorme steekvlam was het gevolg, dus NOOIT doen!
En we hebben geleerd hoe we veilig een deur kunnen openen als we een brand erachter brand.
Kortom een zeer leerzame en boeiende middag, we hebben genoten!
Paru, Ruud en Harrie enorm bedankt dat jullie dit voor ons mogelijk hebben gemaakt!
Groetjes Marjolein
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Ouderinitiatief
Eén van de ouders heeft het initiatief genomen om een brief naar de Gemeente Almere te schrijven omdat
de bushalte voor de leerlingen die met de stadsbus rijden erg ver va de school is. Wij ondersteunen dit initiatief. Omdat het lastig te organiseren is om handtekeningen van andere ouders te verzamelen, wachten
we de reactie van de Gemeente af voordat we bepalen wat het vervolg wordt.

Gemeente Almere
Verkeer en vervoer
Postbus 200
1300 AE Almere
Onderwerp: een bushalte dichter bij school plaatsen.
Geachte heer, mevrouw,
De dichtstbijzijnde bushalte (FBK Sportpark, Almere) voor de scholen Olivijn en Aventurijn (Marathonlaan 7 en 13, Almere) ligt op een loopafstand van 7 a 10 minuten. De ouders/verzorgers van de leerlingen die gebruik maken van de
bus(halte), vinden deze loopafstand niet wenselijk. Dit gelet op de kwetsbaarheid van deze leerlingen.
Met dit schrijven willen we de gemeente vragen een bushalte dichter bij school te plaatsen, zodat de leerlingen van
Aventurijn en Olivijn minder hoeven lopen. Een korter loopafstand zal de veiligheid van onze kinderen bevorderen.
Wij hopen op uw medewerking in deze.
Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet.
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