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Donkere dagen…. 
 
De donkere dagen voor Kerstmis. Het jaar is al weer 
(bijna) om.  Het was een bijzonder jaar voor ’t Ravelijn. 
Het jaar waarin we van twee scholen onder één dak, 
samenvoegden naar één school voor alle leerlingen in 
de regio met een extra onderwijsbehoefte. Het is 
gelukt!  Ik kijk er dankbaar en met trots terug. Wat was 
het een klus, wat hebben veel collega’s, leerlingen en 
ouders meegewerkt om er een succes van te maken.  
 
Helaas werden we op 7 december opgeschrikt door het  
plotseling overlijden van de vader van onze leerling  
Renzo.  We wensen Renzo en zijn familie heel  veel 
sterkte toe. 
 
Ik wens iedereen mooie feest  dagen toe en alle goeds 
voor 2019. Graag tot ziens vanaf 7 januari. 
 

 
 
Hartelijke groet, 
Connie Kok Bijker 
Directeur ‘t Ravelijn 
 
 

Agenda 
 
Vanaf 24 december: 
Kerstvakantie 
7 januari 2019: 
School start weer 
15 januari: 
MR vergadering 
29 januari: 
Studiedag, leerlingen vrij 
5 en 7 februari: 
Oudergesprekken 
15 februari: 
Studiedag, leerlingen  vrij 
18 t/m 22 februari: 
voorjaarsvakantie 
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Uit het team 
Vandaag is het de laatste werkdag op ’t Ravelijn voor juf 
Natasja. 

 
Juf Natasja heeft bijna 20 jaar op de Voetelinkschool gewerkt 
als leerkracht. En op ’t Ravelijn is ze gestart als coördinator 
en leerkracht. Helaas is ze in oktober uitgevallen door ziekte. 
De laatste weken heeft ze weer veel werk op de achtergrond 
opgepakt. Juf Natasja heeft een nieuwe uitdaging gevonden 
op het VSO in Emmeloord. We gaan haar deskundigheid en 
collegialiteit missen, maar wensen haar veel plezier en 
succes! 
 
Ook juf Janet (gedragswetenschapper) gaat ons team per 1 
februari verlaten. Janet werkte één dag per week voor ’t 
Ravelijn en heeft daarnaast nog twee banen. Dat was lastig 
te combineren. Nu de kans zich voordeed om naar twee 
banen te gaan, heeft ze dit aangegrepen. Janet blijft 
werkzaam bij Op Kop en dus voor ons in de buurt.  
 
Per 1 februari gaan we een nieuwe groep starten in de 
onderbouw. Gelukkig hebben we na een lange zoektocht een 
geschikte leerkracht gevonden. Juf Lizzy heeft jarenlange 
ervaring op het speciaal onderwijs! Ze start na de vakantie 
op de woensdagen om in te werken en per 1 februari neemt 
ze de nieuwe groep op zich. 
 
Juf Hanneke komt per 17 januari terug van haar 
zwangerschapsverlof. Ze gaat werken op donderdag en 
vrijdag. 
 
Door de wisselingen in het team en de start van de nieuwe 
groep, zullen er in januari een aantal wijzigingen in het plan 
van inzet doorgevoerd worden. Indien het uw kind aangaat 
wordt u daarover vooraf geïnformeerd. 
 
 

 
 

 
 
 

Leerlingen 
Op 7 januari gaan er 4 nieuwe leerlingen 
starten op ’t Ravelijn: 
In groep A: Raynor, Nora en Ryan en in 
groep E: Niels. Van harte welkom! We 
wensen jullie een fijne tijd op ’t Ravelijn. 

 
Helaas moeten we ook afscheid nemen van 
enkele leerlingen. Serge (groep M) en 
Fabian (groep J) wonen (tijdelijk) ergens 
anders en gaan daar de komende periode 
naar school. 
Jayson (groep B) gaat na de kerstvakantie 
starten op de Duisterhoutschool. 
Denise (groep D) gaat na de kerstvakantie 
starten op de Mackayschool. 
We hopen dat jullie je snel thuis voelen op 
je nieuwe school. Veel succes! 

 
 
 

Ouders / verzorgers 
Bij snelle berichten maken wij gebruik van 
de parro app. De blijkt de meeste snelle en 
efficiënte manier om ouders te bereiken. 
Mocht u de parro app nog niet gebruiken, 
neem dan snel contact op met de 
leerkracht. Dan helpen we u op weg. 
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Lieve groet van juf Natasja 
Beste kinderen en ouder(s)/verzorger(s), 
 
Na 20 jaar met veel liefde te hebben 
gewerkt op, eerst de Burg. Voetelinkschool 
en nu 't Ravelijn, neem ik enigszins met pijn 
in mijn hart afscheid van jullie. Ik heb de 
samenwerking met u als prettig ervaren en 
heb met veel plezier met jullie kinderen 
gewerkt.  
Soms komt er een moment in je leven, dat 
je toe bent aan een nieuwe uitdaging en 
een nieuwe werkomgeving. Uiteraard neem 
je zo'n beslissing niet impulsief en gaan er 
weken slapeloze nachten aan vooraf. 
Uiteindelijk heb ik voor de nieuwe uitdaging 
gekozen en dat voelt nu goed. 
Na de kerstvakantie zal ik starten op De 
Zonnebloemschool in Emmeloord. Dit is ook 
een school voor Speciaal Onderwijs. Ik ga 
hier op het Voortgezet Speciaal Onderwijs 
werken, dat houdt in dat de leeftijd van de 
leerlingen tussen de 12 en 20 jaar ligt. Hier 
zie ik voor mij de nieuwe uitdaging in. 
Gelukkig woon ik in Steenwijk, dus zal met 
regelmaat nog één van jullie tegenkomen. 
 
Dank  jullie wel voor de fijne samenwerking, 
uiteindelijk hadden we samen één doel voor 
ogen en dat is het welzijn van uw 
zoon/dochter geweest. 
 
Ik wens jullie hele fijne feestdagen, geniet 
van elkaar en een spetterend 2019! 
 
Lieve groet, 
Natasja de Graaf 
 

CI-CO 
De pilot van CI-CO (check in check out) is een 
groot succes geweest. Maar liefst 8 
leerlingen  hebben de afgelopen 8 weken actief 
meegedaan aan de CI-CO. Elk met hun eigen 
persoonlijke doel, gekoppeld aan onze 3 waarden 
(veiligheid, verantwoordelijkheid en respect). Het 
succes is mede te danken aan de desbetreffende 
ouders. We zien dat het leerlingen goed doet om 
niet alleen van de eigen leerkracht complimenten 
te krijgen, maar om ook elke dag van ouders te 
horen dat zij goed bezig zijn. 
Na de kerstvakantie gaan we de CI-CO 
schoolbreed implementeren. 
 

 

Onderzoek door Vrije 
Universiteit 
‘Onze school werkt samen met de Vrije 
Universiteit aan een onderzoek. Het onderzoek 
vindt voornamelijk in de gymles plaats en is 
gericht op groep 7/ 8. Het is de bedoeling dat dit 
onderzoek eraan bijdraagt dat 
bewegingsonderwijzers (nog) beter in staat zijn 
om leermethodes af te stemmen op de 
individuele leerling, zodat elke leerling zo veel 
mogelijk succes kan ervaren tijdens de gymles. 
Het onderzoek vindt plaats in februari, maart en 
april. Dit valt buiten de cito-afname periodes. In 
januari krijgen de ouders van de kinderen uit 
groep 7 en 8 meer informatie over dit onderzoek 
en kunnen dan beslissen of hun kind mee mag 
doen aan het onderzoek.’ 
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Schaatsen op de markt in Steenwijk 
Vrijdag 14 december was het echt weer om te schaatsen. Dat kwam goed uit, want sinds 
donderdag 13 december stond er een ijsbaan op de markt in het centrum van Steenwijk. 
Alle groepen konden 45 minuten lang schaatsen of leren schaatsen. Er werd afgesloten met 
warme chocolademelk. 
De sfeer en plezier was geweldig! Alle kinderen hebben heerlijk kunnen schaatsen; alleen of met 
elkaar. Ook waren er kinderen die andere kinderen hebben geholpen met het leren schaatsen! 
Voor alle kinderen: Bedankt voor jullie inzet en plezier! 
Alle kinderen hebben een polsbandje mee naar huis gekregen. Met dit polsbandje hebben de 
kinderen gratis entree bij Schaatsbaan/stadion THIALF te Heerenveen om gratis een ochtend, 
middag of avond te schaatsen. (Het bandje is het gehele jaar 2018 en 2019 geldig!) 
Tip! De IJsbaan is de gehele maand december en januari geopend om te schaatsen. Leuk om met 
uw kind(eren) daar heen te gaan. 
We willen alle aanwezig ouders/verzorgers bedanken voor hun opkomst!  
Een fijne Kerstvakantie toegewenst! 
 
Nick & Danny  
Vakleerkrachten Bewegingsonderwijs ’t Ravelijn 
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Kerst op ’t Ravelijn 

     
We kijken terug op een prachtige sfeervolle kerstviering op ’t Ravelijn. Fijn dan bijna alle ouders en leerlingen 
aanwezig waren om samen te zijn! Dank aan de kerstcommissie en de ouderraad voor de organisatie. 

      

De collecte voor het Rode Kruis (Jemen) heeft 120,75 euro opgebracht. Met dank aan Kiki Bosman, de moeder van 
Thom die als vrijwilliger van het rode kruis aanwezig was! Het geld is al overgemaakt. 

Indoor freestyle gym (apenkooi) 
Hallo ik ben Justin Ent, 17 jaar en ik zit op het 
CIOS in Heerenveen. Ik loop stage bij Sociaal 
werk de kop in Steenwijk. Ik wil dit schooljaar 
een evenement gaan geven. Dit is een  
sportevenement: APENKOOI. Ik ga dit 
organiseren samen met de Waterwyck 
(gagelsweg 25 in Steenwijk ). Bij dit speelfestijn  
is er een voetbalveldje aanwezig, een 
hockeyveld, een vrije speel plaats en de 
hoofdact is natuurlijk  apenkooi. Het 
evenement vindt plaats  op vrijdag 4 januari 
2019 vanaf half 2 tot half 4. Je mag zelf kiezen 
wat je gaat doen als het maar tussen de spellen 
valt. Het kost 5 euro per persoon, inclusief 
onbeperkt limonade.  Na afloop kun je nog een 
ijsje bemachtigen die je van ons cadeau krijgt. 
Graag hopen wij jullie allemaal te zien. Vragen? 
Bel mij gerust, telefoonnummer 06-25254997. 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 
Beging oktober kreeg u per mail een factuur voor de 
betaling van de ouderbijdrage. We hebben nog niet van 
iedereen het bedrag ontvangen. Mogelijk is het aan uw 
aandacht ontsnapt. 
We doen ons best om de bijdrage zo laag mogelijk te 
houden. Meer informatie over de ouderbijdrage is te 
vinden in de schoolgids.  
De ouderbijdrage bestaat uit twee onderdelen: 
A) activiteiten en festiviteiten: dit is vastgesteld op 25 
euro per kind/schooljaar    
B) schoolreis of schoolkamp: dit bedrag verschilt per 
groep  
Voor de duidelijkheid volgt hier een overzichtje van de 
kosten per groep:  

Totaalbedrag: groep A 45,= euro,  groep B t/m L* 
60,=, groep  L*  t/m O  75,=   
 
Graag ontvangen wij het op u van toepassing zijnde bedrag 
zo snel mogelijk op onze bankrekening:  
NL27 RABO 0138 1314 49  onder vermelding van de naam 
en de groep van uw kind.  
Voor vragen/opmerkingen over de betaling van 
ouderbijdrage of het bespreken van een 
termijnbetalingsregeling, kunt u contact opnemen met 
Afke Bos: a.bos@oecravelijn.nl / 0521-712500 
 



                
 

Respect – Veiligheid - Verantwoordelijkheid 

 
 
 
 

Compliment 

Het compliment van deze maand is voor onze 

stagiaire juf Jolien, die gisteravond prachtig heeft 

gezonden tijdens de kerstviering. Dank je wel! 

   

Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 1 
februari 2019. 

Gezocht! 
We zijn op zoek naar versterking binnen de 

ouderraad. 
Lijkt het u leuk om praktisch en actief bezig te zijn op 
school en hulp te bieden bij Bag2school, 
Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, acties, 
schoolfotograaf, etc? 
Kom dan bij de ouderraad. Alle hulp is welkom. 
Bovendien is het gezellig en leuk om andere ouders te 
leren kennen! 
Interesse of vragen? Neem contact op met: Monique 
de Vries: moniquedvvdl@gmail.com 

 

Kerstdiner 
Zal ik het ooit leren? 

Waarom blijf ik het proberen 

Om in de decembermaand 

Een feest te gaan forceren? 

 

Ik wil zo graag in mooie kleren 

Echt een fijne sfeer creëren 

De hele kamer mooi versieren 

En samen tijd spenderen 

 

Toch zal hij het niet waarderen 

Zal hij weer gaan irriteren 

Een gezellig samenzijn 

Weet hij altijd te frustreren 

 

Kom je aan tafel? Ik heb geen zin 

Ik heb iets lekkers gemaakt. Dat eet ik echt 

niet hoor! 

Gezellig he, zo samen? Wat een saaaaaaie dag 

vandaag! 

Lekker hoor pap! Slijm niet zo zus! 

Zo komt het toetje nog. Kan ik al van tafel? 

Help je even mee? Doe het zelf maar! 

 

Ik probeer hem te kalmeren 

En zijn acties te negeren 

Toch zal ik het ook volgend jaar  

Domweg weer opnieuw proberen 

 

Zal ik het ooit leren? 

 
(Uit Storm in mijn hoofd van Arwin Wels, gedichten over 
ADHD en autisme) 

Fijne Feestdagen en een 
prachtig 2019! 
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