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“De 1e editie van de nieuwsbrief schooljaar 2019 - 2020 ”
BELANGRIJKE DATA:
15 oktober studiedag alle leerlingen vrij
21 t/m 25 oktober herfstvakantie
31 oktober nieuwsbrief nr. 2
15 november sportdag midden– en eindgroepen
22 november studiedag alle leerlingen vrij
28 november nieuwsbrief nr. 3

We zijn weer begonnen!
We zijn alweer vier weken begonnen in het nieuwe schooljaar.
Dit jaar mochten we maar liefst 40 nieuwe leerlingen verwelkomen op school. Het begin van een schooljaar is natuurlijk altijd spannend. Een nieuwe klas en vaak ook een nieuwe leerkracht en onderwijsassistent. Het rooster is
ook even wennen want je moet natuurlijk op tijd bij de les zijn. Inmiddels gaat het al erg goed en wordt er hard
gewerkt in de lessen. Het is niet alleen voor de leerlingen wennen, voor ons is de start van een schooljaar ook altijd
spannend. Er ontstaat weer een nieuwe dynamiek in onze school, dit houdt ons scherp! Na een aantal weken voelt
het ook weer heel erg ‘eigen’ aan. Jullie kinderen zijn onze leerlingen, waar wij onze uiterste best voor doen. Wij
gaan ervan uit dat niemand volledig gebruikt maakt van zijn of haar mogelijkheden, er is altijd kans op ontwikkeling. Vol trots volgen wij deze ontwikkeling en proberen iedereen daarbij te betrekken, zeker niet in de laatste plaats
de leerling zelf. Het is fijn om te ervaren dat de betrokkenheid van de ouders/ verzorgers wederom zo groot is.
Spontane aanmeldingen voor de ouderraad doet ons goed, maar ook andere vormen van betrokkenheid waarderen
wij ontzettend. Heeft u vragen of andere dingen te melden? Kom gerust langs.

Lestijden Aventurijn:
De lessen op Aventurijn beginnen om half 9.
De leerlingen kunnen vanaf 8.20 uur naar binnen.
Om de lesdag zo rustig mogelijk en gezamenlijk te beginnen in het belangrijk dat alle leerlingen
om half 9 in de klas aanwezig zijn.
De vaklessen beginnen voor de groepen BK 3 en 4, MG 5 en EG 3 en 4 om 8.30 uur en voor de andere groepen
om 8.40 uur.
Er is een “kleine” pauze van 15 minuten, tussen 10.10 uur en 11.00 uur en de lunch duurt 25 minuten en vindt
plaats tussen 12.20 uur en 13.00 uur
Alle lessen eindigen om 14.30 uur, dan is de schooldag voorbij.
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Even voorstellen:
Hallo allemaal!
Ik wil me graag even voorstellen aan alle leerlingen, ouders en betrokkenen bij de Aventurijn.
Mijn naam is Alex Doves en ik ben na de zomervakantie begonnen
aan een nieuw avontuur.
De afgelopen 19 jaar was ik werkzaam op SBO De Watertuin in Almere-Stad.
Ik heb het daar erg naar mijn zin gehad, maar 19 jaar is best wel
lang.
Ik was dan ook heel erg blij dat ik op de Aventurijn mocht komen
werken.
De groepen BME 3, MG 2 en BME 2 zijn de groepen waar je me kunt vinden.
Hele verschillende groepen, maar vooral hele leuke groepen.
Ik rij elke dag met een big smile vanuit Huizen, waar ik woon, naar school
en ga aan het einde van de dag weer met een big smile naar huis.
De Aventurijn is een topschool, waar hele mooie dingen gebeuren en waar de leerlingen met
heel veel plezier naar toe komen.
Een school waar ik me thuis voel!

Intern begeleidster Aventurijn
Hallo Allemaal,
Mijn naam is Natascha Bosman en sinds Oktober 2018 werk ik met heel veel plezier op Aventurijn. Vorig jaar stond ik
als leerkracht in verschillende groepen en sinds dit schooljaar 2019-2020 ben ik de Intern Begeleidster van Aventurijn.
Als Intern Begeleidster Aventurijn maak ik samen met de Ortho’s deel uit van het zorgteam. Mijn taak is vooral gericht
op het ondersteunen van de leerkrachten met specifieke vragen rondom het didactisch functioneren van hun leerlingen
en/of groep. Het kan ook zijn dat ik aansluit bij oudergesprekken.
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Nieuws uit de “Boodschappenwinkel”
Per 1 oktober a.s. wordt de prijs van een aantal artikelen aangepast. Dit is nodig
vanwege een hogere inkoopprijs.
Wisten jullie overigens dat je bedragen boven € 1,00 ook contactloos kan betalen? Uiteraard kunnen deze bedragen ook gepind worden.
Alle schooldagen (behalve de woensdag) is de winkel in de ochtend geopend om de bestellingen van Broodje Avontuur af te rekenen. In de grote pauze kunnen de broodjes bij het luik van de keuken, op vertoon van de kassabon,
worden opgehaald.
In de winkel gelden ook een paar “niet zo leuke” regels, zoals:
1)Geen jassen en tassen in de winkel – deze kunnen in de
hal neergelegd worden
2)Niet meer dan 3 klanten tegelijk in de winkel
Bij de deur staat een leerling die op deze regels toeziet.

vis a vis
De voorstelling ging over robot
Het was heel leuk. Er was een vrouw die zat in een rolstoel. Haar man was een uitvinder en
hij deed alles om haar te helpen.
En er was een man die een robot had om te helpen met alles .die robot was nog niet klaar. Er kwam
een hulp dienst met robots. Een vrouw kwam uit die hulpdienst wagen. Ze ging vertellen wat die robots allemaal konden En waarvoor ze nuttig waren. En dat was te duur voor die mensen. En toen ging
de hulpdienst weg. En toen kwam die man met die robot terug. En toen kwam er een aardbeving. Ze
gingen naar de tuin en daar was alles elektrisch.
En toen ontplofte een deel.
Ze gingen weg met een scooter.
Die man kwam weer terug en hij was buiten bewust zijn geraakt.
Die vrouw en die man namen de robot over en ze gingen hem repareren.
En die robot heten Siri.
Toen kwam die hulpdienst ze gingen controleren of er geen robot in huis was.
En toen Was er een hijskraan die wou een huis op het land neerzetten.
Die vrouw wou er onder staan maar die robot zetten haar weg en ging er zelf onderstaan.
En toen zijn ze met een vliegtuig weggegaan. Einde.
Anissa en Daniel
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Stagekanjers: Melissa, Fatima, Ayoub en Marijn
Vanaf februari lopen Melissa, Fatima en Ayoub elke vrijdag ochtend stage bij de Albert Heijn in Almere-Poort. Vanaf 17 mei versterkt Marijn het team van deze stage
toppers!
Elke vrijdagochtend gaan ze strak in pak richting de Albert Heijn. Dat houdt in dat ze
altijd een nette blouse met daarover nog een soort jasje aan moeten. De dames hebben een mooi sjaaltje om hun nek en de heren dragen een stropdas. Ook moeten ze
zorgen dat ze er verder netjes uitzien. Uitstraling tijdens stage is namelijk erg belangrijk bij de Albert Heijn, omdat je een soort visitekaartje bent voor de klanten die
boodschappen komen doen.

Nadat ze zich hebben omgekleed op school gaan ze met zijn allen met de Aventurijn bus richting AH Colombuskwartier . Daar doen ze al hun spullen in een kluisje
en melden ze zich bij de teamleider. De teamleider vertelt wat ze kunnen gaan
doen. De werkzaamheden zijn spiegelen en vakkenvullen, het verschilt per keer
wat ze doen. Soms helpen ze ook klanten bij het zoeken van een product.
Om 10.30 uur hebben ze en kwartier pauze en mogen ze ook wat lekkers van
hun eigen geld kopen in de Albert Heijn.
Rond 11.45 uur zit het werk er bij de Albert Heijn erop en gaan we weer richting
school.
Als je stage loopt bij de Albert Heijn, kan je certificaten behalen. Daarvoor moet je
aan bepaalde competenties werken tijdens de stage. Deze stagekanjers werken
dan ook hard gewerkt aan deze competenties. In totaal hebben ze nog 3 keer
stage en dan worden de stages geëvalueerd.
Echte stage toppers zijn het!
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Voorstelling Vis a Vis
Wij zijn op donderdag ochtend naar vis a vis geweest.
Met de grote bus zijn we daar naar toe gegaan.
in de voorstelling waren robots en heel veel machines die werken. Die meneer
als cowboy was echt grappig.
Charissa Swart, EG2

Schoolpleinkunst:
In de klas BK2 zit een hele creatieve leerling. Hij heet Enlai (Bk2) . Hij maakt de mooiste tekeningen. Vandaag
had hij een creatie gemaakt met stoepkrijt op het schoolplein en hij noemde het de Aparte Dierentuin
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Hallo allemaal,
Even voorstellen, wij zijn leden van de Ouderraad en doen meer dan alleen praten zoals het plaatje al verraadt!! De
Ouderraad bestaat uit een groep ouders die allerlei activiteiten organiseren of hierbij ondersteuning bieden, voor de
leerlingen en hun ouders/verzorgers.
Wat doen wij precies als Ouderraad?
Wij vergaderen een aantal keer per jaar
Helpen bij het meedenken, organiseren bij de diverse feesten en evenementen zoals:
Sinterklaas, Kerst, Pasen, afscheid leerlingen die van school gaan etc.
Maar ook een thema voor een ouderavond bedenken en organiseren, zoals afgelopen jaar over
bewindvoeriing en wat daarbij komt kijken.
Wij zijn een enthousiaste groep ouders, de penningmeester heeft afscheid van ons genomen. Wilt u ook graag iets
voor uw kind/pupil en ouders/verzorgers betekenen en wilt u deze fijne Ouderraad versterken? U bent van harte welkom, we kunnen altijd nieuwe ouder(s) gebruiken in ons team! U kunt u opgeven bij de leerkracht van uw kind/pupil.
Kom gerust eens langs op een van onze vergaderingen, deze vinden plaats op Aventurijn, aanvang 19.30 uur op de
volgende data:
7 november 2019
16 januari 2020
19 maart 2020
14 mei 2020
18 juni 2020
Groetjes,
Leden van de Ouderraad
Lucia Bekkers (Alec Bosch MG3)
Ingrid Camardese (Jurre Camardese BK1)
Margreet Kamper (Maarten Vinjé BME1)
Laura Roeters (Tycho Roeters MG5)
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Almere, 16 september 2019

Beste ouder /verzorger,

De leerlingen gaan alweer een aantal weken naar school en de ouderraad heeft de eerste vergadering gehad waarbij
de activiteiten voor het komend schooljaar zijn besproken.
Ook dit jaar kan de ouderraad niet zonder uw financiële steun. Wij dragen o.a. bij in de kosten voor de schoolbibliotheek, sinterklaas, kerst workshops, de thema-avond en de afscheidscadeautjes voor de schoolverlaters (eindgroep).
We verzorgen het drinken en doen een aanvulling op de kerst- en paaslunch.
Daarom vragen wij u om ouderbijdrage voor uw kind te betalen zodat wij ook dit jaar weer kunnen bijdragen aan leuke activiteiten die school organiseert voor de leerlingen.
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 is vastgesteld op € 30,00 per leerling.
U heeft de volgende betaal opties:
U betaalt de ouderbijdrage ineens (graag voor 31 oktober 2019) of
U betaalt in twee termijnen;
* € 15,00 voor 15 oktober 2019 en
* € 15,00 voor 15 januari 2020
Wij verzoeken u vriendelijk om de ouderbijdrage, onder vermelding van de naam en de klas van de leerling, over te
maken op rekeningnummer NL41RABO0300656637 t.n.v. Stichting Almere Speciaal/Aventurijn.
Alvast bedankt,
namens de directie en ouderraad.

P.S.
De ouderraad is op zoek naar nieuwe ouders/verzorgers die de ouderraad willen versterken. Voor meer informatie of
om u aan te melden voor de ouderraad kunt u contact opnemen via
or.aventurijn@almere-speciaal.nl
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Johan Cruijff Foundation:
Op 18 September zijn de eindgroepen 1 en 2 naar Amsterdam geweest om een
dagje lekker te sporten bij de Johan Cruyff foundation.
Het was een heerlijke dag en wat hebben we met ze allen genoten.
We mochten fietsen, tennissen, judoën, voetballen, softballen ,dansen, beatboxen
en nog veel en veel meer.
Natuurlijk hebben we ook weer handtekeningen gescoord bij de bekende Nederlanders die ambassadeurs van de Johan Cruyff foundation zijn.
Aan de foto’s kunnen jullie zien wat een lol we met ze allen hebben gehad.
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