
                                                                                                                                                                             
 

Respect       Veiligheid      Verantwoordelijkheid 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nieuwsbrief Onderwijs Expertise Centrum ’t Ravelijn schooljaar 2021-2022 
Uitgave 5 
17 december 2021 

Schakelen… 

Wat een week! We zagen het aankomen, maar konden nog niets doen… 

Totdat dinsdagavond het definitieve bericht kwam dat de (speciale) 

basisscholen een extra week kerstvakantie krijgen. 

Vanaf dat moment hebben we hard gewerkt om een fijne laatste week te 

hebben met de leerlingen met vandaag een prachtige kerstviering. En voor 

volgende week hebben we de noodopvang rond. 

De leerlingen hebben alvast vakantie. Het team is ingedeeld in de 

noodopvang. De overige tijd gebruiken we voor administratie, verdieping, 

online overleggen en we bereiden ons voor de zekerheid voor op schakelen 

naar onderwijs op afstand na de kerstvakantie. We hopen natuurlijk dat we 

vanaf 10 januari weer gewoon open gaan, maar zijn er niet helemaal gerust 

op. Mocht het nodig zijn, dan zijn we er snel klaar voor! 

Meerdere gezinnen van onze school zijn de afgelopen weken geraakt door 

ernstige ziekte, behandeling en verlies van dierbaren. Deze feestmaand zal 

voor jullie extra moeilijk zijn. We denken aan jullie. 

 

Ik wens iedereen hele fijne feestdagen, een nieuw jaar vol lichtpuntjes en 

hopelijk snel tot ziens vanaf 10 januari! 

Hartelijke groet, 

 

Connie Kok Bijker, Directeur ’t Ravelijn   
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Agenda 

 

 
-20 december 2021 t/m 9 
januari 2022, kerstvakantie 
-11 februari, rapport mee 
-18 februari, studiedag 
leerlingen vrij 
-21 tot en met 25 februari, 
voorjaarsvakantie 
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Team 

 

Op 28 november zijn Sara & Elin geboren. 

Dochters van Hanneke! Na een spannende start zijn 
beide meisje sinds deze week thuis en kunnen grote 
broers en ouders genieten van de tweeling. 

Van harte gefeliciteerd.Kaartjes zijn welkom. We 
verzamelen op school en sturen ze dan door. 

 
 

 
Hendrienke was afgelopen week uitgerekend, dus we 
wachten in spanning op meer goed nieuws. 
 
Vandaag nemen Wieke en Marijn afscheid van t 
Ravelijn. Ze zijn nog maar kort geleden begonnen. We 
hebben de conclusie moeten trekken dat het speciaal 
onderwijs (nog) niet passend is. Wieke en Marijn 
bedankt voor jullie inzet en veel succes in jullie nieuwe 
uitdagingen. 
 
Helaas zijn we nog niet op volledige sterkte qua team.  
Dit combinatie met de vele ziekmeldingen en 
quarantaines, maakt het een complexe puzzel. 
De 4 daagse schoolweek met een thuiswerkdag voor 
de leerlingen van groep 7 en 8 blijft doorlopen tot de 
voorjaarsvakantie. 
Ook de leerlingen van groep D gaan tot de 
voorjaarsvakantie 4 dagen naar school met daarnaast 
een thuiswerkdag.. 
 
Na de voorjaarsvakantie komen Moniek en Astrid 
terug van verlof. We hopen dat alle leerlingen dan 
weer 5 dagen naar school kunnen. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Leerlingen 

In december zijn Jochem (groep J) en Levi (groep 
H) gestart. 
 
Na de vakantie starten er 8 nieuwe leerlingen op 
’t Ravelijn: 
Groep A: Natan, Jake, Delina, Xyanno  
Groep B: Damian  
Groep C: Tess  
Groep E: Denova  
Groep O: Shai  
 

 
 

Allemaal van harte welkom en een fijne tijd 
gewenst op t Ravelijn! 
 

 

 

 

Winterweer 

We weten nog niet wat de winter brengt, maar 
goed om alvast te weten… 
Het uitgangspunt is dat t Ravelijn altijd open is, 
ook bij code oranje of rood.  
Vorig jaar hebben we helaas ervaren dat het niet 
altijd lukt. 
Het is aan de ouder om in te schatten of het veilig 
genoeg is om in de taxi te stappen of zelf naar 
school te komen. Mocht u besluiten om uw kind 
vanwege de weersomstandigheden thuis te laten 
dan zien we dit als overmacht. 
Vervoersbedrijven kunnen ook besluiten om de 
weg niet op te gaan.  
Bij winterweer is het goed om Parro en mail goed 
in de gaten te houden 
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Kerstfeest op ’t Ravelijn 
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Glimp van Geluk 

 

Soms zou ik nog wel 

dat kind willen zijn 

dat onbevangen  

naar de wereld kijkt. 

Dat alles hoopt,  

alles verwacht 

en alles voor mogelijk houdt. 

 

Soms zou ik nog wel 

dat kind willen zijn 

dat in ieder licht 

een stukje hemel ziet. 

Dat niet weet van 

schone schijn 

en van sterren die  

geen lichtpunt zijn. 

Mijn volwassen ogen 

zijn altijd op hun hoede. 

 

Soms sluit ik ze bewust 

en dan ontwaakt 

het kind dat diep 

van binnen sluimert. 

Even weer zie ik 

hoe mooi het kan zijn: 

Een wereld vol glans, 

niet bezoedeld door pijn. 

 

Dat kind in mij 

is nooit helemaal weg 

-gelukkig. 

 

Compliment van de maand 

 
 

Het compliment van deze maand gaat naar 
de kerstcommissie!  
 
Zij hebben er voor gezorgd dat de leerlingen 
vandaag konden genieten van een prachtige 
dag op school. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Bereikbaarheid 
Van maandag t/m vrijdag zijn we bereikbaar 

op 0521 712500. Tussen 8.30-14.00 uur 

worden we liever niet gestoord. In geval van 

nood kunt u altijd contact op nemen met 

Connie Kok via 0634380298.  

 

 

 

 

Volgende nieuwsbrief 
U ontvangt de volgende nieuwsbrief op vrijdag 
28 januari 2022. 

 

 

 

Fijne vakantie met mooie 

feestdagen en een gelukkig 

en gezond 2022! 

 


