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“De 7e editie van de nieuwsbrief schooljaar 2019 - 2020 ”
BELANGRIJKE DATA:
4 juli: begin zom ervakantie
17 augustus: begin schooljaar 2020 -2021

Vanuit het MT:

Het is een bijzondere tijd geweest waarin wij ontzettend veel van ouders en leerlingen hebben gevraagd. Inmiddels is de school opgestart, nog niet helemaal in de vorm zoals wij dit graag zien. Het wachten is dus op
het groene licht vanuit de regering om weer helemaal op te starten. Tot die tijd doen wij onze uiterste best om
zo goed mogelijk onderwijs te geven. Uit de laatste ouderenquête ‘onderwijs op afstand’ is gebleken dat wij
het over het algemeen best goed doen. Laat ons weten als er nog zaken zijn waar wij ons in kunnen verbeteren.
Zoals u weet zijn wij met halve groepen gestart, wij zijn tevreden hoe iedereen zich aan de regels houd. Er
heerst rust in school, wij zijn blij dat wij voor iedereen een veilige plek kunnen bieden. De komende periode
blijven wij streng op onszelf en de leerlingen.
Ondertussen zijn wij druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Wij zijn blij weer nieuwe
leerlingen te mogen begroeten, wij groenen komend schooljaar zelfs een groep. Om de leerlingen beter te
begeleiden gaan wij de school in 4 units (eenheden) verdelen. De doorgaande leerlijn wordt hiermee beter
geborgd en er komt een vast team op een beperkt aantal groepen. Daarnaast gaan wij nog meer uitstroomgericht werken. Dit betekent dat onze theorie en praktijkvakken meer op elkaar willen laten aansluiten en vroeg
starten met zgn. toekomstgesprekken met onze leerlingen. In het kader van uitstroomgericht onderwijs gaan
volgend schooljaar in totaal 8 leerlingen starten met een ‘Organisatie in Balans’ (ORGB) traject. ORGB gaat ons
helpen om deze 8 leerlingen naar een MBO entree te begeleiden. Wij hebben het volste vertrouwen in dat deze
pilot gaat lukken en dat in de toekomst meer leerlingen in aanmerking komen voor een ORGB traject.
Speciale aandacht voor de afdeling techniek. Komend schooljaar gaat de sectie Techniek starten met het onderdeel ‘mobiliteit’. Concreet betekent dat wij, naast
alle andere onderdelen van techniek, starten met fietstechniek.
U begrijpt dat wij staan te popelen om weer te beginnen, wij wensen jullie eerst een fijne vakantie toe.
Met vriendelijke groet,
Michel Verbruggen—Patricia Duijn
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Hoi allemaal,
Mijn naam is Manon de Waal en ik ben op 1 april als orthopedagoog op de
Aventurijn gestart. Ik ben 30 jaar en ik kom uit Dronten. Hiervoor werkte ik
als leerkracht op ’t Ravelijn in Steenwijk (SO cluster 4) en daarnaast ben ik
ook nog werkzaam als orthopedagoog op het VSO in Steenwijk (ook cluster
4).
Tot en met de zomervakantie ben ik gekoppeld aan BK2, BK3 en BK4 en na
de zomervakantie zal ik gekoppeld zijn aan Unit 4. Ondanks de Corona periode heb ik een hele leuke start gehad op Aventurijn en heb ik ook veel zin om
na de zomervakantie weer volop er tegenaan te gaan!
Groetjes, Manon

Hoi allemaal,
Mijn naam is Lisanne Kooij en ik ben sinds april dit schooljaar op Aventurijn gestart als orthopedagoog.
Hiervoor werkte ik op Groot Emaus van 's Heeren Loo in Ermelo. Maar Almere is mij niet onbekend, want
voor ik in Ermelo werkte heb ik op PrO Almere gewerkt. Komend schooljaar zal ik betrokken zijn bij de
klassen BK2, BK3, BK4, MG3, EG2 en EG3. Ik kijk er naar uit om volgend schooljaar weer een mooi jaar
ervan te maken. Waarin we, met het hele team van Aventurijn, het beste uit de leerling naar boven mogen halen.

De meester geeft natuurkundeles. Bij hitte zet iets uit, maar bij
kou krimpt iets. Wie kan daar
een goed voorbeeld van geven.
Mark: De zomervakantie duurt 6
weken en de kerstvakantie duurt
maar 2 weken.

2

Ik ga dit jaar op vakantie naar
Zicht (de ander) Waar ligt dat
dan? Geen idee, maar in de
krant stond: ‘Lekker weer in
zicht’

STAGEKANJER: Kimberley Schrijnders
Hoi ik ben Kimberly
Ik ga jullie wat vertellen over me stage de koekerij
Ik loop maandag stage van 09;30 tot 15;30
Ik loop er zelf naar toe het is dichtbij me huis
We beginnen om half tien met kopje koffie of thee en met een koekje erbij en daarna horen wij de indeling
van wat we allemaal gaan maken die dag van Derrick dan gaan we aan de slag en we pakken dan schort
en een handdoek en een haar netje we maken appeltaart, boterkoek, chocolade koekjes ,pinda sambal
koekjes, het leukste wat ik vind is appeltaart en het lekkerste is pinda sambal koekjes
En als er een nieuw koekjes is dan moeten wij die proeven en we maken die koekjes niet alleen voor ons
zelf ook voor andere mensen zoals politie en de gemeente en voor de VVV en als er een bestelling is dan
brengen wij dan rond maar nu gaat het wat anders dan normaal omdat wij niet in de auto mogen omdat er
coronavirus heerst. en ik vind het erg leuk om daar te zijn.
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UITSLAG PUBQUIZ:
In de quarantaine tijd hebben een aantal leerlingen meegedaan met de Pubquiz van Aventurijn.
De uitslag is bekend. We hebben een winnaar van de pubquiz!!!
En wat hebben wij leuke filmpjes binnen gekregen.
Omdat wij daar zo om hebben gelachen en genoten hebben we besloten dat iedereen die filmpjes heeft ingestuurd een 2e prijs krijgt.
Maar er kan er maar één de winnaar zijn…………..!

Team Forza Bente!!!
Zij haalden wel 114 punten!!!
Hartelijk gefeliciteerd. Bente heeft haar prijs inmiddels gekregen.

Fam. Van Marijn met Team de Lolsmurfen
Fam. Van Max met Team Maximaal.
Fam. Van Laura met Team Nick en Simon
Hebben allemaal de 2e prijs gewonnen!
Ook zij hebben hun prijs gekregen.
Groetjes,
Mariska en Jasmijn

Arbeidstraining:

Ongeveer een half jaar geleden zijn we met een kleine
groep leerlingen begonnen met het inpakken van kaarten voor Boekenvoordeel.
Nu doet iedereen dat die arbeidstraining heeft ivm
corona.
De kaarten die we voor de corona hebben, staan al in
de winkel zoals jullie op de foto hiernaast kunnen zien.
Leuk hè.
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NIEUWS UIT BK4:

Meester Jonathan deelde dit schooljaar op de vrijdagen altijd
het complimentenrobot poppetje aan iemand uit. Aan het
einde van de dag moesten de kinderen stemmen op wie ze
dachten dat de complimentenrobot die dag was. Dit deden ze
aan de hand van verdenkingen. Wie heeft mij vandaag een
compliment gegeven. Er is dus het vaakst op Tizaina gestemd! Gefeliciteerd Tizaina! Al met al een mooie oefening
om kinderen te leren complimenteren, maar ook om te zien
wat voor invloed een compliment kan hebben.

1:Rayan 420
2:Jonathan 372
3:Mouhamad 360
4 en 5:Lucas & Tizaina 330
6:Dennis 325
7 en 8: Quinever & Lushenka 305
9: Wesley 295
10: Raywendley 280
11: Jeffrey 255
12: Marco 248
Rayan is de absolute sjoelkampioen van BK3 en BK1
geworden. Hij haalde maar liefst een score van 420.
13: Esther 216
Dit betekende dat hij in elk bak 6 stenen had, en in
14: Rodricko 204
sommige zelfs meer. Superknap!
15: Luis 196
16: Ege 147
17: Fadoua 120
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Afscheid Eindgroep 1 & 2:
Vandaag hebben er een aantal leerlingen van Eindgroep 1&2 afscheid genomen.
Het was een beetje anders dan normaal want we mochten natuurlijk niet met teveel mensen tegelijkertijd aanwezig
zijn..
In groepjes van 3 hebben we daarom afscheid mogen nemen van:
Lee Andrew, Joël, Bram, Dina, Sebastiaan, Astriany, Hasani, Ryan en Joey.
Het was een hele leuke dag. Er zijn mooie woorden gezegd en gezongen.
En als klap op de vuurpijl was er een erehaag van heel veel leerlingen en juffen en meesters.
Kanjers!!! Heel veel plezier en succes in de toekomst.
We hebben van jullie genoten en we gaan jullie ontzettend missen.
Liefs van ons allemaal!!
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Een flyer vol aanbod!

Maak kennis met het sport en cultuur aanbod van partners Jeugdfonds Sport & Cultuur.
Meld je aan bij de aanbieder en doe mee! Geen geld om mee te doen? Wij helpen!
Jeugdfondssportencultuur.nl/almere voor meer informatie.
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