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NIEUWSBRIEF
"De zestiende editie van de nieuwsbrief"

Belangrijke data voor de komende periode:
14 juli: 15.00 uur eindvoorstelling schoolverlaters
19 juli: kennismaken nieuwe leerlingen
21 juli: roostervrije dag, alle leerlingen zijn vrij
24 juli t/m 3 september: zomervakantie
4 september: eerste schooldag

Nieuws uit de directie
Naar verwachting zal eind volgende week de groepsindeling aan u bekend worden gemaakt.
U zult door middel van een brief op de hoogte worden gesteld in welke klas uw zoon of
dochter volgend schooljaar komt en welke leerkracht en assistent voor de groep zal komen
te staan.
Volgende week vrijdag nemen we ook afscheid van onze schoolverlaters.
De schoolverlaters zullen afscheid nemen met een eindm usical. Hiervoor ontvangen ouders
een schriftelijke uitnodiging.
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MISSEN/

V ana f het nieuw e sc h o o ljaar is de MR van
A lm ere Speciaal o pzoek naar een oud er die
mee wi denken
De MR v e rg ad ert o n g e v e e r 8 keer per ja a r
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M edezeggenschap zoekt
versterking in de
oudergeleding
Heeft u interesse?
Wilt u meer informatie?
Dan kunt u contact opnemen met Marijke van de
Zaag (voorzitter-oudergeleding) via
m vdzaag@live.nl

Olivijn is onderdeel van Stichting Almere Speciaal
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Nieuws uit de klassen
MB2
Tijdens ons eind thema hebben we het over water. In de klas kijken we wat blijft drijven en
wat gaat zinken. We zingen liedjes over de octopus die heel beleefd 8 handjes geeft. En we
genieten van het spelen met het schuim.

Tijdens het buitenspelen vinden de kinderen het leuk om samen op de schom m el liedjes te
zingen, te fietsen of... de bal te gooien in de basket.

Olivijn is onderdeel van Stichting Almere Speciaal

Mis het niet! De aanmeldingen voor Circus CliniClowns gaan snel, dus wil je een voorstelling bijwonen
met je gezin, meld je dan snel aan. De voorstelling wordt van juni t/m oktober op de volgende plaatsen*
gespeeld:
•

Van 1 tot en met 19 juni in Bleiswijk

•

Van 24 juni tot en met 11 juli in Colmschate

•

Van 1 tot en met 18 september in Leende

•

Van 23 september tot en met 16 oktober in Almere

*Dit jaar staan we op andere locaties dan je van ons gewend bent. Het kan zijn dat de reistijd daardoor
langer is.
De voorstelling is ontwikkeld voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige handicap in de
biologische leeftijd t/m 18 ja a r. We hebben twee voorstellingen, afhankelijk van de prikkels die
kinderen aankunnen: hoger en lager niveau.
Wil je meer informatie? Kijk dan op de website o f bel gerust met de afdeling Circus via 033 46 99 044
of mail naar circus@ cliniclow ns.nl. Wij denken graag mee.

Veel groeten,

Het CliniClowns team.
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Indien u al heeft betaald kunt u dit bericht overslaan

OUDERRAAD OLIVIJN
HERINNERING
Alm ere, 2 juni 2017
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Door middel van deze brief wil de ouderraad uw aandacht vragen voor de jaarlijkse
ouderbijdrage van € 35 per leerling.
Jaarlijks wordt u een financiële bijdrage gevraagd. Hiervan worden alle extra's betaald die de
school niet uit eigen budget kan financieren zoals bv. Sint- en kerstfeest, kinderboekenweek,
versnaperingen bij feestelijke avonden en thema avonden, presentje schoolverlaters en van
uw bijdrage gaat € 15 naar schoolreisje/speeldag. Deze activiteiten worden niet door het
Ministerie van Onderwijs vergoed.
Kortom: uw bijdrage is belangrijk!
Wij verzoeken u bij uw betaling de naam en groep van uw kind* te verm elden, onze
gegevens zijn :
ING Bank
IBAN: NL64 INGB 0005 0621 71 / BIC: INGBNL2A
t.n.v. Ouderraad Olivijn
Bedrag € 35

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groet,

namens de Ouderraad
Charlotte Struik, voorzitter
W endy Sim onis, penningm eester
Voor inform atie over de ouderraad kunt u een e-m ail sturen naar
or.olivijn@ alm ere-speciaal.nl / oralm erespeciaal@ gm ail.com

*zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling helaas

Olivijn is onderdeel van Stichting Almere Speciaal

Praktische informatie
De schooltijden
Inloop vanaf 08.15 uur. De onderbouw/middenbouw wacht in de hal, de bovenbouw buiten.
Over het algemeen verwachten we dat de leerlingen
van de bovenbouw bij de deur afscheid nemen en
zelfstandig naar hun klas lopen.
Aanvang van de lessen 08.40 uur. Zorg dat u op
tijd bent en op tijd vertrekt, zodat het afscheid niet
de start van de dag verstoort.
Einde schooldag 14.15 uur. Vanaf 14.05 uur
kunt u wachten op het kleuterplein (midden- en
bovenbouw) of in de hal (onderbouw).
De leerlingen verzamelen na 14.15 uur met hun
klas in de hal (onderbouw) of op het kleuterplein
(midden- en bovenbouw).
Vakanties, feestdagen, vrije dagen, bespre
kingen over het ontwikkelingsperspectiefplan
(OPP) en andere bijzondere activiteiten vindt u in
het jaarrooster op onze website. U ontvangt aan het
begin van het schooljaar ook een papieren versie.

Gaat u verhuizen of heeft u een ander telefoon
nummer of e-mailadres? Geef dit door aan het
klassenteam en het secretariaat van Olivijn.

Ziek en/of beter melden
of later op school?
Graag telefonisch of via de website doorgeven,
bij voorkeur voor 08.40 uur. Vermeld altijd de
klas en leerkracht van uw zoon/dochter.
Heeft uw zoon/dochter behandeling of ondersteu
ning bij één van onze ketenpartners, dan graag zelf
ook bij hen af melden en beter melden.
Het taxivervoer dient u zelf af te melden bij ziekte
of afwezigheid. Ook hierbij is het belangrijk om zelf
uw zoon/dochter weer beter te melden.

Eet en drinkmomenten
Kleine pauze rond 10.00 uur: fruit en drinken.
Grote pauze rond 12.00 uur: brood en drinken.

Bewegi ngsonderwijs
Communicatie met klassenteam
en Olivijn nieuwsbrief
Wilt u iets bespreken of overleggen met het
klassenteam? Dit kan bij voorkeur persoonlijk, voor
of na schooltijd. Daarnaast is het mogelijk om na
schooltijd telefonisch contact op te nemen met
de groepsleiding. Mocht dit toch niet lukken, dan
beschikt elke klas ook over een groepsmail waar u
een e-mail naar kunt sturen. Vergeet niet om u in
de eerste weken van het schooljaar in te schrijven
voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief.
Hierin vindt u belangrijke mededelingen maar
ook leuke informatie uit de klassen. U kunt zich
aanmelden via de website van Olivijn.
Elke klas heeft een eigen klasbord-app. In de app
worden groepsactiviteiten gedeeld met de ouders.
De groepsleiding zal u hierover informeren. U kunt
bij hen aangeven of u toegevoegd wil worden aan
de app groep.

Wijzigingen doorgeven
Zijn er veranderingen in het taxivervoer of opvang
van uw zoon/dochter? Geef dit dan tijdig door aan
het klassenteam.

Onze leerlingen hebben gymles, meestal van de
vakleerkracht bewegingsonderwijs:
• Begin van het schooljaar deelt het klassenteam
mee op welke dagen dit plaats vindt.
• De leerlingen van de midden- en bovenbouw
douchen altijd na de gymles.
Graag meegeven: Gymkleding (shirt/short/
gympen), handdoek (midden- en bovenbouw).
• Per bouw zijn er afspraken over het al dan niet op
school houden van gymkleding:
Onder- en middenbouw: Gymkleding blijft
op school, bij elke vakantie mee naar huis om te
wassen.
• Bovenbouw: Gymkleding elke keer mee naar huis
om te wassen.

Contact
Marathonlaan 7
1318 ED ALMERE
T 036 - 549 19 17
E secretariaat.olivijn@almere-speciaal.nl
E directie.olivijn@almere-speciaal.nl
W www.olivijn.almere-speciaal.nl

Totale communicatie
Wij werken met totale communicatie (TC)
binnen Olivijn. Totale communicatie houdt in dat
iemand bewust gebruik maakt van alle mogelijke
communicatiemiddelen. Hieronder valt bijvoor
beeld lichaamstaal (mimiek), het gebruik van
voorwerpen, foto's of pictogrammen, het inzetten
van Nederlands met gebaren (NmG) of computer
hulpmiddelen. Alle teamleden zijn zich bewust van
hun communicatieve houding naar de leerlingen
toe. Ze begrijpen dat iedere leerling een ander
communicatieniveau heeft en dat de omgeving
zich zal moeten aanpassen aan de leerling.
Jaarlijks wordt een gebarencursus georganiseerd
voor ouders en indien wenselijk voor medewer
kers.

Ouderbetrokkenheid
Olivijn hecht een groot belang aan ouderbetrok
kenheid voor de (school)ontwikkeling van het
kind. Wij zien de samenwerking met ouders als
een belangrijke voorwaarde voor succesvol onder
wijs. Ouders zien wij daarom als gelijkwaardige
gesprekspartners.
De betrokkenheid van ouders is niet alleen essen
tieel om tot goede planvorming te komen rondom
onze leerlingen, maar ook de hulp van ouders is
bij diverse hand- en spandiensten in en om de
school van harte welkom. Zo nodigen wij ouders
graag uit om zich aan te melden als hulpouder
van een klas of bij bijvoorbeeld "Atelier Speciaal";
een periode waarin we intensief werken aan
cultuuronderwijs. Daarnaast is het mogelijk om
u aan te melden voor de Ouderraad (OR) of de
Medezeggenschapsraad (MR).

Ketenpartners
Olivijn werkt inpandig, intensief samen met ke
tenpartners uit het sociale domein: 's Heeren Loo,
De Schavuiten, De Trappenberg Merem, Triade en
Stichting Zorg Almere. Hierbij wordt u als ouder
intensief betrokken. Olivijn ziet haar ketenpart
ners als gelijkwaardige samenwerkingspartners.
Samen zijn we verantwoordelijk voor de optimale
ontwikkeling van elk kind.

Bijzondere activiteiten
Olivijn werkt aan cultuuronderwijs onder
begeleiding van onze cultuurcoördinatoren en de
vakleerkrachten muziek en drama. Dit krijgt onder
andere vorm binnen "Atelier Speciaal". Deze
periode wordt afgesloten met een tentoonstelling
waar ouders van harte welkom zijn!
Twee keer per jaar hebben alle klassen "open
podium", waarin ze samen met het klassenteam
en de vakleerkracht muziek een optreden
verzorgen voor alle ouders/verzorgers, opa's en
oma's etc. die willen komen kijken. Het einde van
het schooljaar sluiten wij altijd af met een feestje:
het Olivijnfestijn! Dit is een middag/avondviering
met allerlei activiteiten, hapjes en drankjes voor
onze leerlingen en hun familie.
Jaarlijks is er voor de onderbouw en de EMB
groep een themafeestdag en gaat de midden
bouw op schoolreisje. De bovenbouw gaat in de
oneven jaren op schoolreis en in de even jaren
op schoolkamp.

Welkom op Olivijn, één van de speciaal onderwijsscholen binnen
Almere. Binnen onze school krijgen leerlingen met een lichamelijke,
verstandelijke, (ernstige) meervoudige beperking en langdurig zieke
leerlingen didactische en pedagogische ondersteuning.
Op Olivijn vinden we het belangrijk dat de mogelijkheden en
de kansen van de leerlingen voorop staan, rekening houdend
met hun beperkingen. Wij stemmen onze voorzieningen en
ondersteuningsaanbod hier zoveel mogelijk op af. Plaatsing van de
leerlingen op Olivijn biedt voor deze leerlingen weer ontwikkelingsen ontplooiingskansen, wat moet leiden tot een zo zelfstandig
mogelijke, zinvolle en betekenisvolle plek in de maatschappij.
Ons motto is daarom: Olivijn, een steengoede basis voor het leven!
In deze flyer vindt u de meest praktische
informatie van Olivijn. Voor meer informa
tie verwijzen we u naar onze schoolgids en
het schoolplan. Deze zijn te vinden op onze
website.

Pedagogisch klimaat
Binnen school werken wij middels School Wide
Positive Behaviour Support (PBS) aan onze
kernwaarden: respect, duidelijkheid, veiligheid
en samenwerken. De schoolregels worden door
onze mascottes >llie en Vijntjc overal in school
visueel weergeven.

