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BELANGRIJKE DATA:
15 februari t/m 21 februari voorjaarsvak antie
24 t/m 28 februari oudergesprekken
27 februari nieuw sbrief num m er 5
28 februari carnavalsdisco op school
25 maart studiedag, alle leerlingen vrij
28 mei jubileum feest Aventurijn en Olivijn

VAN HET MT:
We kijken terug op een decembermaand vol hoogtepunten. Tijdens sinterklaas hebben de klassen het sinterklaasspel
gespeeld. Opvolgend de kerstactiviteiten zoals kerstworkshops, met prachtige werkstukken, een kerslunch en als afsluiter de kerstdisco. Wat zagen alle leerlingen er prachtig uit. Voor de kerstvakantie hebben wij ook van een aantal
leerlingen afscheid genomen tijdens het schoolverlatersfeest. Een mooie ontwikkeling omdat zij klaar zijn om uit te
stromen naar de praktijk.
Op dinsdag 7 januari hebben wij met de hele school geproost op een nieuw jaar. Wij wensen iedereen een mooi en
gezond 2020 toe!
Dat maakt dat de kortste dag alweer achter ons ligt en wij ons langzaam opmaken voor de lente. De leerlingen zijn
gewend aan de klas, vaste routines zijn goed zichtbaar. Communicatie met ouders/ verzorgers over de ontwikkeling
van uw kind is van onmisbare waarde. Veelal communiceren wij via de mail, maar ook telefonisch contact werkt prettig. Wij hopen binnenkort een 3e communicatiekanaal te openen het ouderportaal. In deze nieuwsbrief leest u meer
over het Ouderportaal.
Nieuwe orthopedagoog
Helaas gaan wij vanaf 1 februari as. afscheid nemen van Hilke Steegeman. Hilke heeft bijna 2 jaar met groot plezier
voor ons gewerkt. In haar eigen woonplaats ligt een nieuwe uitdaging voor haar klaar, wij zullen haar missen.
In de tussentijd hebben wij een vervangster gevonden. Vanaf 1 maart as. zal Lisanne Kooij ons team komen versterken. In de volgende nieuwsbrief zal Lisanne zichzelf voorstellen. Wij hebben nog een kleine vacature orthopedagoog
te vervullen, hopelijk vinden wij hier snel iemand voor.
Het Ouderportaal
Het Ouderportaal is een veilige platform waar het kind centraal staat. Ouder en school houden elkaar in een afgeschermde omgeving op de hoogte én werken met elkaar samen om een optimale ontwikkeling van het kind mogelijk
te maken. Met handige tools die op elke school tijdwinst opleveren én de ouder meer inzicht geven. Wij kunnen definitief van start gaan als u een account aanmaakt, inmiddels hebben wij alle leerlingen een individuele aanmeldcode
meegegeven. Met de aanmeldcode kunt u een eigen account aanmaken, de mentor van uw zoon of dochter zal uw
aanvraag goedkeuren. Wij gaan rustig van start, in eerste instantie gaan wij ons richten op de berichtgeving tussen
ouders/ verzorgers en mentor. Is het niet gelukt met het aanmaken van een account? Basisonline heeft speciaal voor
ouders een webpagina gemaakt.
https://support.basisonline.nl/help-overzicht/52/Info-voor-Ouders
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SAVE THE DATE:
AVENTURIJN EN OLIVIJN 10 JAAR
Wij gaan dit samen met de leerlingen en ouders/verzorgers vieren op
28 mei a.s. van 17 tot 20.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd!!!

Een stel jongens van rond de 20 rijdt al uren in de auto rond in Amsterdam op zoek naar de Amsterdam Arena. De
vrienden willen een wedstrijd van Ajax gaan kijken. Op een gegeven moment stoppen ze en vragen aan een voorbijganger:
"Hoe komen wij bij Ajax?"
Waarop de voorbijganger antwoordt:
"Trainen, heel hard trainen. Met een beetje geluk kom je er dan wel!!!"

Elke maandag gaan deze leerlingen met plezier naar de dansles van juf Sandra. Ze kunnen echt heel goed dansen.
Voor Sparkle was het de laatste allerleukste les op Aventurijn.
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Hanan Elhami
Hallo Allemaal,
Via deze weg wil ik graag even van de gelegenheid gebruik maken om mij aan u voor te stellen:
Mijn naam is Hanan Elhami geboren te Groningen . In augustus 2019 zijn we verhuisd naar Almere. In Groningen heb ik met veel plezier 15 jaar op het kinderdagverblijf "De Boomhut" gewerkt.
In oktober 2019 kreeg ik de uitdaging om op het Aventurijn te werken als onderwijsassistente.
Het werken met kinderen brengt mij veel voldoening. Ik vind het mooi om te zien hoe elk kind,
elke dag weer kleine ontwikkelingen doormaakt.
Een veilige sfeer creëren komt bij mij op de eerste plaats. Kinderen kunnen zich pas ontwikkelen op het moment
dat ze zich op hun gemak en veilig voelen binnen de school en in de klas.

Anita Mol
Beste ouders,
Sinds 1 december werk ik met veel plezier hier op het Aventurijn. Op donderdag en vrijdag ben ik te vinden bij MG3, de klas van Gea. Op maandag ben ik vaste invaller en maak
ik kennis met verschillende groepen. De start in december vond ik erg gezellig: een warm
welkom door collega’s en meteen Sint en Kerst gevierd en het afscheid van een aantal
leerlingen mogen meemaken!
Een aantal leerlingen en collega’s waren al bekend voor mij omdat ik zo’n 9 jaar bij de
‘buren’, het Olivijn heb gewerkt. Erg leuk om te zien hoe leerlingen gegroeid zijn en hun
weg gevonden hebben op het VSO.
Het plezier en de inzet van de leerlingen bij de stages vind ik mooi om te zien en het bespreken ervan vind ik erg leuk.
Praten over zak/kleedgeld, Engelse lessen en rekenopdrachten verzinnen passend bij de groep maken het werken in de groep erg afwisselend.
Wie weet, maken we binnenkort kennis op school of komt u mij ergens in Almere tegen. Met een fanatieke
voetballer thuis (onze jongste van 9) ben ik nogal eens bij de Buitenboys te vinden.
Verder hebben we nog 2 pubers van 16 en 14. Een mooie leeftijd waarop je je wensen heel goed kunt verwoorden, het zoeken naar bijbaantjes een serieuze zaak is en gezond eten vooral voor de toekomst is …
In mijn vrije tijd lees ik graag en speel piano. Mijn goede voornemen is 2x per week te gaan hardlopen. In de
praktijk is een bak koffie met een vriendin makkelijker te plannenJ
Groet, Anita Mol
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Stagekanjers: Kaylyn Cornet en
Rody Lo-Fo Sang
Elke morgen om kwart over acht gaat de schoolwinkel open. Behalve op
de woensdag dan, dan mag het winkelpersoneel “uitslapen”. Je kan aan
het lichtbord boven de deur zien of de winkel open is.
Als de winkel open gaat, komen er veel leerlingen en personeel om hun
Broodje Avontuur af te rekenen.
Het is belangrijk dat we alles goed aanslaan, anders worden er in de
keuken de verkeerde broodjes klaargemaakt.
Alles wat we verkopen slaan we aan op de kassa, dat is niet moeilijk,
omdat er handige knoppen op het scherm staan, die hoef je alleen maar
aan te raken. De klanten kunnen contant (dus met geld) of met de pin
afrekenen.
Maar er moet natuurlijk nog meer gebeuren: spiegelen – prijzen – bijvullen – schoonmaken – vegen,. Kortom we vervelen ons geen moment.

Stagekanjers: Melissa Marum en Marijn Klaver
AH stage Melissa en Marijn
Elke vrijdagochtend lopen Melissa en Marijn stage bij de Albert
Heijn in Almere Poort. Voordat we vertrekken trekken ze hun
mooie AH- tenue aan. De heren hebben een mooie blauwe
blouse aan met een heuse stropdas. De dames dragen een
blouse met een chique sjaaltje. Geheel in Albert Heijn-stijl vertrekken we met de bus naar Almere Poort. Eenmaal daar melden we ons bij Björn, hij vertelt wat ze die ochtend gaan doen
en helpt ze op weg.
In het begin van de stage begonnen ze met spiegelen, dat betekent dat ze de producten die achterin het schap staan naar
voren schuiven. Zo kunnen de klanten beter bij de producten én
staat het schap er een stuk netter bij. Na een tijdje spiegelen
werd het tijd voor vakkenvullen en dat is moeilijker dan je
denkt! Er komen allemaal vaktermen als ‘dolly’, ‘restanten’,
‘panklaar’ etc. voorbij. Ook wordt er wel eens samengewerkt
met collega’s die ze niet kennen, want elke vrijdag werken er
andere collega’s. Dat kan soms best spannend zijn, maar is ook
erg leerzaam. Er valt hier dus genoeg te leren J
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Feest voor juf Mariska

Maandag 2 december hebben we een feestje gevierd in EG1 en
EG2. Juf Mariska heeft haar diploma gehaald en mag zich trainer/specialist Klasse(n)kracht noemen. We hebben Mariska
gefeliciteerd. Voor de leerlingen was er iets lekkers en met een
aantal collega’s hebben we Mariska verwend met haar lievelingstaart: appeltaart. De taart werd gebakken de Lee Andrew,
Kimberly en de medewerkers van de Koekerij. De doos was
prachtig versierd door Chaveli. Mariska heeft ervan genoten en
wij natuurlijk ook. Team EG1&2

Bezoek politiebureau EG1
Dinsdag 7 januari zijn wij uitgenodigd om eens een kijkje te nemen bij het politiebureau in Almere Stad. Politieman
Hans stond ons al op te wachten en na een kort praatje mochten we alles zien en bekijken. We zijn naar het cellencomplex geweest. Wist u dat er wel 3 soorten cellen zijn? Sommige van ons hebben zichzelf even laten insluiten en
dan konden de anderen door het deurtje zwaaien. De leerlingen vonden het heel grappig dat je aan de politie moet
vragen als je het toilet wil doorspoelen.
Ook hebben we gezien wat een politieman allemaal bij zich heeft. Sommige van ons hebben de wapenstok mogen
uitklappen en het signaallicht kunnen bedienen. Zelfs werden er leerlingen en juffen in de boeien geslagen, gelukkig
maar voor even en heel kort, we hielden goed in de gaten dat het sleuteltje niet kwijt raakte.
We mochten zelfs even op de motor plaatsnemen voor een prachtige foto. Dit ziet er dan wel heel stoer uit hoor. De
leerlingen werden met een politiebusje, met uiteraard de sirene aan, terug gebracht naar school.
Enorm genoten van dit leerzame uitstapje.
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Stagekanjer:

ESTEMOA VAN DIJK:

De stagekanjer van deze Nieuwsbrief is Estemoa van Dijk uit Eindgroep 1.
Estemoa gaat elke maandag naar stage bij haar tante Conchita in Huizen.
Ze wordt door haar moeder gebracht en opgehaald. Het zijn best lange dagen, van 9.00 tot 18.00 uur, maar de tijd vliegt voorbij. Ze wil ook vaak nog
bij Conchita eten, zodat ze pas na het eten naar huis gaat. Er is een vaste
structuur in het dagprogramma.
Het is echt wel een hele bijzondere stage om op zo’n fijne plek van alles te
leren. Conchita doet allerlei activiteiten om Estemoa op een speelse manier
allerlei vaardigheden te leren.
Estemoa en Conchita hebben het samen reuze naar hun zin. Ook met haar
oom, die ook allerlei leerzame activiteiten met Estomoa onderneemt heeft ze
een goede klik.
Onderstaand heeft Estemoa een stukje samen met Conchita geschreven.
Mijn dag begint met plaatjes op de koelkast plakken, met wat we die dag
gaan doen, dat vind ik wel prettig want dan weet ik wat me te wachten staat,
weet je ik hou niet zo van verrassingen. Wat dan leuk is om te doen, de vaatwasser inruimen en uitruimen. Eten klaarmaken voor die dag. Dat doen we
gezellig samen.We doen ook vrijwilligers werk en daardoor ontmoet ik steeds
weer andere mensen en dat is heel leuk.
Boodschappen doen we ook en dat is best wel een klus, ik weet nog niet waar
alles staat maar dat komt nog wel, want de winkel is best wel heel groot. Hier gaan we nog aan werken. Met een
boodschappenlijstje zoek ik dan de boodschappen, zo leer gelijk de namen.
Hier is alles op een rijtje wat we op een dag zoal doen: Vrijwilligerswerk buiten de deur,
Vaatwasser uitruimen evt. andere klusjes,
Was opvouwen,
Lunch verzorgen & klaarmaken,
Boodschappen doen ,
Koken en tafeldekken.
En eten ...mn toetje natuurlijk en dan naar huis!
Zoals jullie lezen is de dag haast te kort voor alle werkzaamheden die Estemoa doet!
Maar jullie snappen nu zeker wel waarom ze het zo naar haar zin heeft…………
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KERSTWORKSHOP:
Kerstworkshop kerst-chocosticks.
Er hadden zich wel 20 leerlingen opgegeven om chocosticks maken in de hal op
Marathonlaan 11 bij EG3 en 4.
Het was een gezellige boel met elkaar; in het begin smolt de chocola te snel,
net als het plastic zakje… De leerlingen waren heel flexibel en namen de tijd om
iets langer te wachten, smolten de chocolade zelfs bij de verwarming. Lekker
topping erop naar eigen smaak. Ze waren goed gelukt en we hopen dan ook
dat je chocomel in de vakantie lekker gesmaakt heeft! Mocht je over 350 dagen ongeveer dit zelf ook thuis nog willen proberen, dan volgt hieronder het
recept.
Koop of gebruik vormpjes voor ijsblokjes en repen chocolade in de winkel naar eigen smaak. De vormpjes kunnen gewone vierkante blokjes zijn maar je kunt ook veel creatieve vormen vinden voor kerst zoals je ziet.
Smelt de chocolade Au bain-marie,
(https://www.ah.nl/allerhande/video/R-V1324671/au-bain-marie-smelten)
Vraag hulp wanneer dat nodig is; vul hierna de vormpjes, doe er versiering op van stukjes marshmellow, hageltjes of
karamel en laat alles dan eerst een kwartiertje opstijven in de koelkast. Daarna zet je er een ijslolly stokje in ( zet je
naam erop) en laat je ze verder opstijven.
(Ondertussen verpakken we de mok met mooi doorzichtig cellofaan; rollen we het recept op en doen we die alvast in
de kerstmok; Wanneer de choco hard is, doen we de chocostick ook bij de mok in)
Thuis kun je m weggeven of lekker opsmullen door melk warm te maken, je kerst-chocostick er in te doen en

UILENWORKSHOP:
Vandaag waren de uilen van Birdlive op bezoek voor de BME klassen en MG1. Er waren 5 verschillende uilen mee.
Martin en zijn 2 stagiaires konden veel vertellen over de uilen, maar hebben de leerlingen vooral van heel dichtbij
laten genieten en ervaren. Het was een geslaagde en leuke dag. De leerlingen konden de uilen van dichtbij zien en
mochten ze ook een kusje geven. Aaien mocht niet want dan gingen de veren kapot.
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Uitnodiging
De leerlingenraad wil iedereen van de Aventurijn uitnodigen voor een Carna-

valsdisco.
We hebben dit zelf bedacht en we krijgen hulp van de leerkrachten.
De Carnavalsdisco is op

vrijdag 28 februari van 19.30 uur tot 22.00 uur op de
Aventurijn.
Wat is de bedoeling:

De leerlingen worden tussen 19:30 uur en 20.00 uur verwacht (deur sluit om 20.00
uur) en kunnen vanaf 21:30 uur tot 22:00 uur opgehaald worden. De leerlingen
moeten dus gebracht en gehaald worden!

Als je eerder opgehaald wil worden dan kan dat ook.
We vragen 2,50 euro entree. Je kan je kaartje kopen in de school winkel vanaf maandag
10 februari.
Daarvan kopen we drinken en iets lekkers. Dus je hoeft zelf niets te kopen. Er komt een
DJ.
Het thema is Carnaval dus je mag verkleed komen.

Kom je ook?
Groetjes van de feestcommissie.
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Pinda’s rijgen voor de vogels:
De leerlingen van BME3 zijn weer hard aan het werk geweest. Pinda’s rijgen voor de vogels!
Als voorbereiding hebben we een filmpje gezien over vogels voeren in de winter (Moffel en Piertje, Vogels in de
winter).
Eerst worden de pinda’s op een plankje met een spijker geduwd zodat de pinda’s een gaatje krijgen. Daarna rijgen
we ze aan een ijzerdraad. Toen we klaar waren hebben we ze buiten de school opgehangen maar de leerlingen nemen ook een streng pinda’s mee naar huis. Dan krijgen de vogels daar ook een lekker hapje J.

ZWEMDIPLOMA:
Deze kanjers hebben op 16 december hun zwemdiploma gehaald!!
Gefeliciteerd.
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