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“De 2e editie van de nieuwsbrief schooljaar 2019 - 2020 ”
BELANGRIJKE DATA:
6 november onderwijsstaking school gesloten
14 november sportdag brugklassen
15 november sportdag midden– en eindgroepen
22 november studiedag alle leerlingen vrij
28 november nieuwsbrief nr. 3
5 december sinterklaas (nader nieuws volgt)
18 december kerstdisco
19 december afscheid schoolverlaters
21 december t/m 3 januari kerstvakantie

De volgende stap!
Elke dag maken leerlingen binnen Aventurijn een nieuwe stap in ontwkkeling. Ik mocht daar het afgelopen jaar
getuige van zijn. Als directeur a.i. heb ik ruim een half jaar het team mogen ondersteunen in hun dagelijks werk.
Dit was een mooie tijd. Ik heb alle respect voor de wijze waarop medewerkers dagelijks het beste uit de leerlingen
halen, maar ook voor uw zoon of dochter die dagelijks naar Aventurijn komen om zich verder te ontwikkelen. Het
MT is het afgelopen jaar veranderd. Patricia en Michel hebben de dagelijkse leiding gekregen en recent is Jeroen
Oomen gestart als bovenschools directeur. Aventurijn is klaar voor de volgende stap olv van dit MT. Alle vertrouwen dat dit ook weer mooie zaken gaat opleveren!
Ik wens het team, u maar vooral de leerlingen alle goeds voor de toekomst en wie weet, tot ziens!
Groet Erik Los
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Beste ouders en leerlingen van de Olivijn en de Aventurijn,
Graag stel ik mij even aan jullie voor, nu ik sinds dinsdag 1 oktober jl. ben gestart als bovenschools directeur van de Olivijn en de Aventurijn.
Erik Los is nog tot de herfstvakantie actief in zijn rol als interim-directeur, maar daarna neem ik het stokje definitief van
hem over.
Ik ben 27 jaar geleden gestart als leraar op een school voor slechthorende kinderen in Amsterdam,
In de jaren daarna ben ik in diverse rollen actief geweest binnen het speciaal onderwijs. Zo heb ik vele jaren gewerkt
met zeer moeilijk lerende kinderen en ook met leerlingen met een lichamelijke of meervoudige handicap.
Naast het lesgeven heb ik reguliere scholen in Amsterdam mogen ondersteunen bij het werken met leerlingen met een
beperking.
Na vele jaren maakte ik de overstap naar adviseur bij een schoolleverancier. Ik heb dit relatief kort gedaan om vervolgens te mogen gaan werken bij de Bascule in Amsterdam van waaruit ik scholen begeleidde met zgn. cluster 4 problematiek. Door reorganisatie heb ik toen de overstap gemaakt naar het basisonderwijs en ben ik de afgelopen tien jaar
directeur/bestuurder geweest van een autonome basisschool in Amsterdam.
De huidige functie als bovenschools directeur bij de Stichting Almere Speciaal is voor mij een mooie samenkomst van
ervaring en kennis en ik heb ontzettend veel zin om mij in te gaan zetten voor het team en de leerlingen bij de Olivijn
en de Aventurijn.
Mijn eerste gesprekken en kennismakingen waren bijzonder prettig en ik voel mij zeer welkom.
Hopelijk ga ik ook velen van jullie in de toekomst ontmoeten!
Met hartelijke groet,
Jeroen Oomen

Beste allen,
Sta mij toe om me voor te stellen. Mijn naam is Ouardia Adardour.
Sinds dinsdag 1 oktober jl. ben ik als leerkracht gestart in groep BK 1 en EG 1. Een mooie uitdaging waar ik zin in
heb! Mijn werkdagen zijn dinsdag en woensdag.
Als leerkracht primair onderwijs heb ik vanaf 2005 op verschillende basisscholen in Amsterdam gewerkt. Gedurende
deze jaren heb ik lesgegeven in diverse groepen.
Op maandag en vrijdag geef ik momenteel ook les in een groep 6 en een groep 8 op een Dalton basisschool in Amsterdam-Noord.
Belangrijk vind ik om actief te luisteren naar mijn leerlingen en te werken vanuit hun mogelijkheden. Op deze manier
kan ik hun kansen in het onderwijs verrijken.
Ik kijk er naar uit kennis met u te maken en ik hoop op een plezierig samenwerking.
Met vriendelijke groet,
Ouardia Adardour
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Beste ouders van Aventurijn,
U heeft wellicht al gehoord of gelezen dat er een grote kans bestaat dat het primair en voortgezet onderwijs wederom een dag gaat staken voor een
fatsoenlijk salaris, voldoende collega’s en minder werkdruk.
Dat zal dan zijn op woensdag 6 november aanstaande.
Omdat staken een persoonlijke keuze is, zijn wij op dit moment op beide scholen aan het inventariseren hoeveel personeelsleden op 6 november gehoor willen gaan geven aan de stakingsoproep van de bonden.
Ook kijken wij of we met ketenpartners een alternatief kunnen gaan bieden aan de leerlingen.
Desondanks wil ik u alvast aangeven en vragen er rekening mee te houden dat er een reële kans is dat beide scholen
op woensdag 6 november dicht zijn.
Zodra er meer bekend is brengen wij u op de hoogte.
Wij hopen en rekenen op uw begrip en medewerking. Het onderwijs kampt met grote tekorten en verdient meer
aandacht zodat uw kind de onderwijskwaliteit en de zorg blijft krijgen dat hij/zij verdient.
Met hartelijke groet,
Jeroen Oomen
bovenschools directeur

EG2 heeft twee moppen ingestuurd:

Twee oenen kopen een fles sap. De ene oen begint met drinken en houdt niet
meer op. “Hé, niet de hele fles opdrinken!”, zegt de andere oen boos. Antwoordt
de ene oen: “Maar de onderste helft was van mij!”
Vader
Vader
Vader
Vader

1:
2:
1:
2:

“Wat doet jouw zoon tegenwoordig.”
“Die zit op de universiteit.”
“Zo, en wat studeert hij daar?”
“Niets, hij repareert het dak!”

Wie volgt??
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Stagekanjer:
Dit keer is Bassir de stagekanjer van de receptie. Nadat hij de stages “oud papier”, “pantry” en “Almere-City” al met
goed gevolg doorlopen had, was hij nu klaar voor deze best moeilijke stage om de benodigde werknemers- en arbeidsvaardigheden te leren.
Mieke (zijn begeleidster bij de receptiestage) stelt hem een paar vragen…;
“Bassir, wat moet je allemaal doen bij deze stage vanaf het moment dat je binnenkomt en hoe laat is dat?” “Ik ben er
meestal al om kwart voor 8” vertelt Bassir, “en dan zet ik eerst de computer aan en trek ik mijn polo aan”. “Ik pak de
telefoonlijst en het stappenplan en om 8.00 uur zet ik de knopjes van de telefoon bij Aventurijn en Olivijn om en ben
ik klaar om op te nemen.”
“En wat zeg je dan als je opneemt?” “Goeiemorgen, met Aventurijn/Olivijn, u spreekt
met Bassir”.
“Ik vraag dan naar de school en de klas en welke leerling het is en moet dan goed onthouden wat er aan de hand is en dan stuur ik een mail naar de leerkracht.”
“De ziekmeldingsmailtjes zijn niet zo moeilijk maar als ze later komen en er een reden
bij gezet moet worden vind ik het af en toe best lastig om een goede zin te maken”.
“De telefoon opnemen vind ik leuker en makkelijker”.
“Bassir, wat doe je verder nog als je receptiestage doet?”
“Ik vul ook nog de papierlades van de kopieerapparaten bij en maak de tafeltjes in de
hal schoon en de balie”.
“Soms komen er gasten die de weg niet weten en dan breng ik ze naar de klas of
het kantoor”.
“Welke dingen wil je graag (beter) leren?” “Aan welke doelen werk je?”
“De mails vind ik soms nog moeilijk. De hoofdletters, punten en komma’s vergeet ik
soms nog maar het gaat steeds beter.”
Geschikte materialen bij het schoonmaken vinden gaat al heel erg goed,
dat doe ik uit mijn hoofd”.
“Bassir, bedankt voor het interview, ik vind dat je het heel goed verteld hebt en de
stage gaat ook al super! Ga zo door!”
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Klusstage
Elke woensdag mag ik samen met een vijftal leerlingen allerlei klusjes in en rondom school doen. Het zijn klusjes waar je moe van kunt worden, vieze handen van kan krijgen, maar uiteindelijk heel veel van kunt leren.
Lano, Nigel, Jamie, Alimar en Naufal zijn diegene die de het voor de school moeten doen en tot op heden gaat
het eigenlijk best goed! Laatst nog had juf Susanne een probleem. Het kippenhok had last van lekkage. Door de
dakgoten van het dierenverblijf bladervrij te maken hebben we ervoor gezorgd dat de kippen weer droog kunnen scharrelen! Ook legen we alle papiercontainers in school. Wist je eigenlijk dat we al het oude papier storten
in de grote zeecontainer die op de parkeerplaats staat? Eens per jaar wordt ie geleegd en dan zit ie helemaal
vol!
We hebben Stefan Kemp, onze conciërge, al een keer geïnterviewd over wat hij allemaal doet. Zo kunnen we
hem veel werk uit handen nemen, want druk heeft die man het altijd! De laatste tijd zijn we veel bezig met een
klusje dat niet direct met school te maken heeft, maar wel heel erg leuk is. Elke week regelen onze kluskanjers
de sleutels van auto’s. Wij doen dan een Aventurijn Periodieke Keuring. Wij kijken onder de motorkap, checken
ruitenwisservloeistof, oliepeil en vullen het eventueel bij. Gelukkig voor juf Kim dat wij er waren , want anders
hadden we haar vast en zeker binnenkort langs de kant van de weg zien staan!
Joost
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De stagekanjer is deze keer Luwam Habte Mehari uit EG 4.
Luwam loopt stage bij de Gemeente Almere in de horeca. Ze loopt stage in het restaurant op maandag en woendag
van 8.30 tot 14.30 uur. Luwam woont in Huizen en ze gaat om 7 uur met de bus om om 8.30 uur op stage te zijn.
Luwam moet met 2 bussen.
Elke dag is zij op tijd. De bussen rijden niet heel vaak, dat is best een probleem. Ook is het onderweg wel druk.
Luwam vindt het werk heel leuk. Haar begeleider Bart vindt zij heel aardig. Hij heeft voor mij veel respect en ik heb
gezien dat hij dat ook voor anderen veel respect heeft zegt Luwam. Bart is ook rustig, luistert goed en helpt.
Ik doe eten klaarmaken, heel veel eten, zoals, wraps,fruitsalade…hier moet veel voor
worden gesneden: ananas, appel, mandarijn ….. Ik help ook Willy mijn collega. Iemand komt eten vragen en ik doe het eten op het bord en geef het aan de klant. Dat
is leuk.
Elke dag maak ik ook broodjes voor de bestellingen. Ik doe tonijn op het broodje of
zalm, de eieren, tomaat, de sla en de komkommer die er ook bij horen.
Als ik klaar ben met snijden, dan ga ik alles schoonmaken, afdrogen en de spullen
opruimen.
Soms ga ik ook naar beneden om de spullen te brengen en 1 keer heb ik beneden in
de koffiecorner in de hal van het stadhuis gewerkt.
Ik maak heel veel verschillende dingen, zie de foto’s maar.
Ik eet 1 keer, wat ik wil eten mag ik pakken en hoef ik niet te betalen.
Met de meeste collega’s gaat het goed. Eerst ging het met een paar collega’s een
beetje moeilijk, maar nu gaat dat ook beter. Ik ben blij!!
Ik wil graag werken en een baan krijgen. Ik zou hier graag een baan willen krijgen.
Groetjes, Luwam
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Frame voetbal
Op zaterdag 16 november organiseert AV Spirit Lelystad van 11.00 tot 12.00uur een
clinic Frame Voetbal. En het leuk is, het is helemaal gratis.
Frame voetbal is een vereenvoudigde voetbalvorm, waarbij mensen die gebruik maken van een rollator/looprekje of
krukken, ook kunnen genieten van sport. Bewegen, plezier en sportiviteit in de breedste zin van het woord staan bij
deze vorm van voetbal voorop.
U bent dan ook van harte uitgenodigd om op zaterdag 16november te komen kijken en/of deel te nemen aan deze
clinic.

Datum: 16 november 2019
Tijd: 11.00 tot 12.00 uur
Adres: AV Spirit Lelystad
Sportparkweg 2
8223 PB Lelystad

Voor het aanmelden voor de clinic of voor meer informatie kan contact opgenomen
worden met Elske Warners, info@2moveanmore.nl of 06-46357992.
Kicksen zijn niet toegestaan tijdens de clinic.
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