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“De 5e editie van de nieuwsbrief schooljaar 2019 - 2020 ”
BELANGRIJKE DATA:
9 april studiedag, alle leerlingen vrij
10 april goede vrijdag, alle leerlingen vrij
13 april tw eede paasdag, alle leerlingen vrij
25 april-8 mei vakantie
28 mei jubileum feest Aventurijn en Olivijn

VAN HET MT:
De voorjaarsvakantie is achter de rug, wij maken ons op voor een lange schoolperiode van 9 weken. De tijd
vliegt voorbij, het is altijd fijn om even terug te kijken.
Afgelopen periode hebben wij onze personeelsbezetting weer volledig kunnen bezetten. Laura van Ingen is inmiddels begonnen als onderwijs-assistent voor extra ondersteuning in de brugklassen.
De aanmeldingen van nieuwe leerlingen stromen binnen, het is fijn dat wij beschikken over goede professionals.
In tegenstelling tot het landelijk beeld lukt het ons goed om mensen te binden aan onze school, hier zijn wij ontzettend blij mee.
Onze vrijwilligers zijn voor ons een onmisbare schakel. Trouw als ze zijn zorgen zij ervoor dat zij net dat beetje
extra ondersteuning kunnen bieden aan onze leerlingen. Ook betrokken ouders/ verzorgers zijn heel belangrijk.
Met elkaar blijven afstemmen wat het beste voor uw zoon/ dochter werkt helpt ons verder.
Het ouderportaal helpt de communicatie tussen mentor en ouder/ verzorger te verbeteren. Als u zich nog niet
heeft aangemeld voor het ouderportaal, neem dan z.s.m. contact op met de mentor van uw zoon/ dochter.
Afgelopen periode stond ook in het teken van allerlei activiteiten en vieringen. Het open podium was een groot
succes, maar ook het voetbaltoernooi was ontzettend prettig om te ervaren. Met name de sportiviteit tussen leerlingen onderling is noemenswaardig. Met dit schrijven staat het carnavalsfeest voor de deur, onze leerlingen hebben dit helemaal zelf georganiseerd! Wat een prachtig leermoment.
Komende periode gaan wij de nieuwe leerlingen begroeten. Vol trots mogen wij weer over onze school vertellen.
Uw zoon/ dochter vormt voor ons een belangrijke inspiratiebron!

Optreden voor de openpodium.
Maandag 10 februari waren de klas en ik aan het dansen voor de openpodium we deden het liedje loco contigo we
hebben veel geoefend en na een paar keer oefenen was het zover en ging de klas en ik optreden maar niet iedereen ging optreden maar ook de auto werd heen en weer gedaan en er werd ook aan de auto gewerkt. En de gene
die gingen optreden gingen of in het roze of in het oranje het was echt gezellig en leuk. Zelf heb ik ook opgetreden
ik ging zingen en deed het liedje when your gone van Avril lavinge en deed die karaoke. Het was leuk maar ook
spannend. Ik heb ook met koor opgetreden we deden het liedje before i go en van gay Sebastian en hoe het danst
van Marco Borsato en Davine Michelle was heel leuk om te doen.
Groetjes van eg3 Myrthe
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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!!!

Twee slakken zitten gezellig op het
strand als ze plots een naaktslak zien
voorbijkomen. Roept die ene slak:
“Wegwezen, het is hier een naaktstrand!”

Uitnodiging infomarkt
Wonen & Werken
Infomarkt op Aventurijn ZML/VSO onderwijs
Dinsdagavond 24 maart 2020
Marathonlaan 13, 1318 ED Almere

Kom allemaal naar de Infomarkt en maak kennis
met de stagebedrijven en wooninitiatieven in Almere!!!!
Iedereen is welkom.
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Thomas Schij:
Mijn naam is Thomas, 27 jaar, samenwonend in Almere Poort. Sinds begin Januari ben ik begonnen als onderwijsassist bij de Aventurijn. Dit doe ik fulltime, 2 dagen bij BK3, 2 dagen bij de EMB en op donderdag begeleid
ik de interne stages. In het verleden heb ik hier ook stage gelopen waardoor ik bekend ben met veel leerlingen
en collega”s. Hiervoor was ik werkzaam als woonbegeleider in de gehandicaptenzorg. In mijn vrije tijd voetbal
ik en doe ik aan wielrennen. In de winterperiode ben ik nog vaak actief als snowboard leraar in het buitenland.

Hallo allemaal,
Graag stel ik mij even voor, ik ben Laura van Ingen.
Vanaf 24 februari 2020 ben ik als onderwijsassistent op de Aventurijn begonnen.
Ik werk 5 dagen in de groepen BK1 en BK 4.
Ik kijk er ontzettend naar uit!
Afgelopen 10 jaar heb ik op diverse scholen gewerkt.

Jackson 5 bij het Open Podium:
Tijdens het open podium hebben wij genoten van een internationale act: namelijk de Jackson 5!!
De show begon dus swingend en iedereen was meteen in de stemming. Verder hebben we genoten van
alle dans-, ziing- en rapoptredens.
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Stage Catering
In de grote keuken lopen de stagiaires Tycho, Nabil, Zainab, Lieke en
Shaivan 2 keer per week stage in de catering, hier komen allerlei
werkzaamheden aanbod voorbij b.v. pistoletjes afbakken en deze
open snijden , het leren snijden van diverse producten zoals tomaat,
komkommer, sla, kipfilet etc maar ook het bedienen van verschillende keukenmachines en het omgaan met collega’s. De leerlingen werken allemaal aan hun eigen persoonlijke doelen deze bespreken ze
tijdens de stageklas met hun eigen leerkracht. Naast het bereiden
van het eten komt er ook een stukje hygiëne bij kijken denk hierbij
aan handen wassen, haar in een staart, maar zeker ook het schoonhouden van de keuken. Tijdens de stage worden er broodjes gemaakt die de leerlingen in de ochtend via een bestellijst in de winkel
kunnen bestellen.
Het menu wisselt op het broodje gezond na elke week. Van een vers gemaakte tomatensoep tot een
pistoletje vers gemaakte eiersalade de leerlingen maken het graag. In de keuken werken wij uiteraard
met verse producten.

Stagekanjers Fleur en Merve:
Elke woensdagmiddag wordt er hard gewerkt in de tuin door Merve en Fleur. Zij lopen stage bij tuin. Zij helpen met
het onkruid tussen de planten weg te halen en ook om de paden grasvrij te houden. Dat is best zwaar werk. Ook
spitten zij bedden om en schoffelen onkruid weg.
Bij mooi zonnig weer maar ook als het koud is zijn zij lekker buiten bezig want in de tuin is er altijd wat te doen.
Bij harde regen werken de stagiaires in de schuur of in de kas. Zo hebben zij tijdens een hele harde regenbui al het
tuingereedschap schoon gemaakt, heel belangrijk om regelmatig te doen. En in de kas hebben zij bakken met oude
planten leeg gehaald en weer opnieuw met aarde gevuld voor de nieuwe plantjes.
Bij tuin & dier zijn we heel blij met deze hardwerkende stagekanjers om de grote moestuin goed bij te houden.
Top dames!
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De Medezeggenschapsraad ;
wat doen wij en wie zijn wij?
Een medezeggenschapsraad bestaat uit een aantal ouders (oudergeleding) en leerkrachten
(personeelsgeleding) van een school en denkt en beslist mee over school, de financiële plannen van de scholen, maar ook over hele andere zaken zoals bijvoorbeeld bijscholing van het personeel, de schoolgids of
schooltijden. We vergaderen gemiddeld 1x per 6 weken samen met de directeuren en een vertegenwoordiger
namens het Bestuur.
Omdat onze scholen bij de Stichting Almere Speciaal horen, mogen wij als medezeggenschapsraad meedenken en meebeslissen bij 3 scholen; Aventurijn, Olivijn
en de Bongerd.
Om een idee te geven, volgt hieronder een opsomming van een aantal zaken die het afgelopen schooljaar en
het huidige schooljaar in de MR besproken zijn:
-

meedenken
meedenken
meedenken
meedenken
meedenken
meedenken

over
over
over
over
over
over

een nieuwe arbodienst
het aanstellen van een nieuwe directeur Aventurijn/Olivijn
wel of niet uitbreiding schoolgebouw Aventurijn
jaarplannen Aventurijn, Olivijn en de Bongerd
werkdrukverlagingsplannen
de begroting van de scholen

Wie zijn wij?
Anita Koning
Arie Vinjé
Monique Herben
Leonie de Haas
Alexandra Kenter
Govert Veltkamp
Marleen Hietland
Hilma Peters
Elicia Wippo
Femke van den Akker
Linda Gesman

oudergeleding Aventurijn (voorzitter)
oudergeleding Aventurijn
personeelsgeleding Aventurijn
personeelsgeleding Aventurijn
oudergeleding Olivijn
oudergeleding Olivijn
personeelsgeleding Olivijn
personeelsgeleding Olivijn
oudergeleding de Bongerd
personeelsgeleding de Bongerd
personeelsgeleding de Bongerd

Heeft u vragen of wilt u gewoon iets meer weten over de MR of over de onderwerpen die we bespreken, dan
kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen door ons op school aan te spreken of een mail te sturen
naar: MR@almere-speciaal.nl
Groet, namens de MR SAS

Voetbal toernooi
Ik zat in de team met Joris.
En Ben en Ahad van eg4
En we waren en goede
team samen jammer dat we
niet de finale heben gehaald. We hebben 3 potjes
gespeelt.
GROETJES VAN CORNELIS
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Stagekanjer:

Souraya Moumouh uit Eindgroep 4 is deze Nieuwsbrief de stagekanjer.
Op donderdag loopt Souraya stage bij Broodje Hagelslag van 9.30 tot 15.00 uur. Ze wordt er met de bus heengebracht en weer thuis gebracht.
Souraya vindt het bij Broodje Hagelslag echt geweldig, ze zegt ik voel me daar thuis, ze houden echt rekening met
me. Als ik moe ben zegt Cindy, nu moet je rusten! Dat vind ik echt lief, want ik wil graag verder werken, hoe moe ik
ook ben. Dat is eigenlijk niet goed, dus het is goed dat ze erop let. Daar moet ik eigenlijk wel zelf op letten, dat doe
ik al steeds meer.
Op de vraag wat vind je van het werk zegt Souraya, goed…ik moet eigenlijk leren koken en dat gaat daar goedkomen, nu ik daar stageloop. Het koken is fijn.
Ik doe verschillende dingen, ik pel eieren voor de eiersalade die ik ging maken. Dat heb ik samen met een collega
gedaan. Ik bedien, er zijn 3 verdiepingen en samen met een collega ga ik de bestelling brengen.
Ook weeg ik kip af, doe dit in een zakje, zet er een sticker met een datum op, zodat we weten wanneer we het
klaar hebben gelegd. Dit wordt dan in de koeling gelegd, voor als we het nodig hebben.
De collega’s zijn allemaal heel vriendelijk. Vorige week donderdag zijn er 2 nieuwe bij gekomen, en het klikt echt
tussen ons…Ja wauw!!
Met z’n allen lunchen we, nadat we klaar zijn met het werk. We hebben daar brood, verschillende broodsoorten,
tosti’s en allerlei andere lekkere dingen. Ik kies altijd een tosti, dat vind ik lekker…..
Na de lunch gaan we met z’n allen opruimen en gaan we naar huis!
Groetjes, Souraya
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STAGEKANJERS:

Catering:
In de grote keuken lopen de stagiaires Tycho, Nabil, Zainab, Lieke en Shaivan
2 keer per week stage in de catering, hier komen allerlei werkzaamheden aanbod voorbij b.v. pistoletjes afbakken en
deze open snijden , het leren snijden van diverse producten zoals tomaat, komkommer, sla, kipfilet etc maar ook het
bedienen van verschillende keukenmachines en het omgaan met collega’s. De leerlingen werken allemaal aan hun
eigen persoonlijke doelen deze bespreken ze tijdens de stageklas met hun eigen leerkracht. Naast het bereiden van
het eten komt er ook een stukje hygiëne bij kijken denk hierbij aan handen wassen, haar in een staart, maar zeker
ook het schoonhouden van de keuken. Tijdens de stage worden er broodjes gemaakt die de leerlingen in de ochtend
via een bestellijst in de winkel kunnen bestellen.
Het menu wisselt op het broodje gezond na elke week. Van een vers gemaakte tomatensoep tot een pistoletje vers
gemaakte eiersalade de leerlingen maken het graag. In de keuken werken wij uiteraard met verse producten.

ARBEIDSTRAINING:
Al geruime tijd wordt het vak arbeidstraining gegeven op Aventurijn. We oefenen hier praktische vaardigheden en
werknemersvaardigheden. Lekker werken met de handen, maar ook netjes werken. We leren producten netjes te
verpakken want het kan in een winkel komen te liggen.
Sinds kort hebben we een echte opdracht, hier werken we met een aantal groepen aan. Deze opdracht komt van de
winkel Boekenvoordeel. Misschien bekend bij jullie. Door heel Nederland is deze winkel te vinden. Er worden boeken,
knutsel spullen, dvd’s, kalenders etc verkocht. Maar ook kaarten. Voordat deze kaarten in de winkel komen, moeten
ze verpakt worden in plastic, want zo blijft de kaart netjes als deze buiten in een rek staan. Wij verpakken de kaarten
voor boekenvoordeel. Zij zijn er enorm mee geholpen maar wij ook. Wij moeten nu heel netjes werken. We gaan
eerst de kaarten sorteren (envelop bij de kaart), daarna verpakken in plastic, vervolgens plakken wij dit dicht en als
laatste stap gaan we de kaarten stickeren met een barcode. Het is ontzettend leuk werk. Ons product komt straks
door heel Nederland in de winkels te liggen. Heel erg leuk!
Thea en Martine
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Stagekanjer Almere City; Dylan!
’s Ochtends vroeg omstreeks half negen, als heel Nederland net
op zijn werk is aangekomen, staan ook wij klaar om te beginnen
bij de voetbalclub Almere City met …….koffiedrinken! Twee leerlingen nemen de bestelling op en maken zelfstandig voor iedereen die wil een heerlijke kop koffie (of eigenlijk bijna altijd chocolademelk).
Als de koffie bijna op en de laatste roddels zijn besproken, bespreken we tezamen met Wesley of Harry, het werk dat op de
planning staat.
Vaste onderdelen zijn; prikken van vuil in en rondom het stadion,
schoonmaken van kleedkamers, ramenlappen, het legen van vuilcontainers en het
schoonmaken van de stoeltjes.
Over de stoeltjes gesproken, het zijn er al zoveel en het worden er steeds meer! Het stadion van Almere City wordt komende jaren grondig uitgebreid tot maar liefst 5000 zitplaatsen. Almere City is een jonge, tikkeltje brutale club met ambitie en groeit!
En juist dit is waarom Dylan ditmaal stagekanjer is. Hij past precies in dit plaatje. Dylan is
een jonge hond, vrolijk, nieuwsgierig, leergierig en je ziet hem wekelijks in zijn werkzaamheden groeien! Met het lef om een praatje te maken met onbekenden en nieuwe klussen
aan te pakken was je een echte aanwinst voor het team. Mooi om te zien hoe zelfstandig
je geworden bent. Daarnaast ga je super goed om met verbeterpunten, je gaat hier echt
mee aan de slag. Tijdens de eerste weken stage kreeg ik al te horen; “die jongen, ja Dylan, die zouden we er in de toekomst wel bij kunnen hebben!”. Een mooi compliment! Ik
zie het in ieder geval wel voor me, dat je op een dag echt op de loonlijst staat bij een
werkgever als Almere City. De club die bouwt aan de toekomst, want daar vinden jullie
elkaar. Wie weet! De toekomst zal het uitwijzen……..
Joost (stagebegeleider Almere City)

Een van de leden van de leerlingenraad wilde, tijdens
de vergadering over de komende carnavalsdisco graag
iets tekenen voor bij de uitnodiging.
Dat werd een prachtige kleurplaat van met bladeren
die hij, geheel volgens de traditie van het carnaval,
prachtig gekleurd heeft.
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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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Volleybal voor leraren
Op woensdag 7-02-2020 hebben een aantal juffen en meesters mee gedaan met het volleybaltoernooi voor leraren.
We hebben helaas niet gewonnen, maar wel een hele leuke sportieve middag gehad!

Vandaag zijn Jesse, Nigel en Ivanka mee geweest om lege blikjes te zoeken.
We zijn naar een “hangplek” in Stedenwijk zuid gereden om daar de blikjes tussen de bosjes vandaan te halen.
De rede: het is beter voor het milieu maar ook om geld in te zamelen voor het goede doel.
Jesse zijn broertje gaat namelijk met zijn school Aeres uit Almere poort de alpes d’huez beklimmen.
Jesse levert de blikjes in en krijgt hier geld voor. Met dat geld sponsort hij zijn broertje.
Dus….. mocht je blikjes hebben spaar ze en geef ze aan Jesse. Op die manier krijgt hij heel veel geld bij elkaar!
Namens Jesse,
Heel erg bedankt!

Het voetbal toernooi :
We zaten in verschillende teams. Ik zat bij Kaylyn, Ali en
Marco in een team, TMG5.
De wedstrijden waren 3 tegen 3.
Ieder team speelde 3 wedstrijden.
En 2 teams nog een finale.
Wij hebben helaas alles verloren, maar wel de sportiefste
klas trofee gewonnen.
Ik vond het leuk om mee te doen.
Groetjes Kaylyn, Ali en Oussama
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