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Samen 

Sinds 1 maart 2021 gaan alle leerlingen weer 5 dagen naar school! Het 

ging 3 weken goed, maar helaas ontkwamen we er ook op ’t Ravelijn 

niet aan. Maandag bleek er een leerling positief getest en moest er een 

groep in quarantaine. Vandaag opnieuw twee leerlingen die positief 

getest zijn.  In meerdere gezinnen horen we over besmettingen van 

ouders, broertje/zusjes. Beterschap allemaal! 

En zo blijft het een schooljaar van schakelen en aanpassen. En we zijn 

er nog niet. Maar we blijven positief zoals u van ons gewend bent. Het 

gaat voorbij en ondertussen doen we wat we kunnen om het voor de 

leerlingen zo fijn mogelijk te maken. Het voorjaar komt eraan, de zon 

krijgt meer kracht en de dagen worden langer, dat helpt ook! 

 

Deze week was het de PBS week, met het thema ‘PBS, doen we 

samen’! Een week waarin we extra hebben gelet op Respect, Veiligheid 

en Verantwoordelijkheid. Niet alleen van leerkracht naar leerling, maar 

ook andersom. En als het gaat om ‘Samen’ dan hebben we het 

natuurlijk ook over onze ouders /verzorgers. Omdat we zo blij zijn met 

deze samenwerking geven we u een compliment in de vorm van een 

zakje paaseitjes. Bedankt voor de samenwerking. Geniet ervan samen! 

Hartelijke groet, 

   
Connie Kok Bijker 
Directeur ’t Ravelijn   

In deze 

nieuwsbrief 

-Samen 
-Team 
-Schoolreis/schoolkamp 
-Leerlingen 
-Fysiotherapie 
-PBS week 
-Autismeweek 
-Verrassingstas van de Bieb 
-Compliment 
-Bereikbaarheid 
-Vrolijk Pasen 
-Volgende nieuwsbrief 
 
 

 

Agenda 

 

-2 en 5 april: vrij i.v.m. Pasen 
-23 april: Koningsspelen 
-26 april t/m 7 mei: 
Meivakantie 
-13 en 14 mei: vrij i.v.m. 
Hemelvaart 
-21 mei: Ravelijn Party 
-24 mei: vrij i.v.m. 2e 
Pinksterdag 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.123rf.com%2Fphoto_5571554_de-betrokkenheid-van-de-lege-agenda-ge%25C3%2583%25C2%25AFsoleerd-op-een-witte-achtergrond-.html&psig=AOvVaw1pOTTtCKEUU0feHwmj1N_e&ust=1585310926255000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCG8suNuOgCFQAAAAAdAAAAABAK
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Team 

Helaas is Angelique (teamleider bovenbouw) tijdelijk 

uitgevallen. Angelique heeft in oktober Corona gehad 

en heeft te maken met veel rest verschijnselen. Op 

advies van de arts richt ze zich nu volledig op haar 

herstel. De overige MT leden (Gedy, Citha en Connie) 

nemen haar taken zoveel mogelijk over. Beterschap 

Angelique! 

 

    

 

 

 

 

 

Fysiotherapie 

Sinds augustus zijn we op zoek geweest naar een 

nieuwe fysiotherapiepraktijk binnen onze 

school. Dat was een hele klus, 

kinderfysiotherapeuten blijken zeldzaam. We 

zijn dan ook erg blij dat we een nieuwe praktijk 

gevonden hebben! www.praktijkfysio.nl  

 

Vanaf 6 april krijgt praktijk Kinderfysio een plek 

binnen onze school. Langzamerhand kunnen alle 

kinderen die erbij gebaat zijn dan weer 

fysiotherapie krijgen binnen de schooluren. 

In een volgende nieuwsbrief zullen Vanessa en 

Marjolein zich voorstellen. Ze hebben beiden 

ervaring met het werken binnen het speciaal 

onderwijs. 

 

 

Leerlingen 

Daan uit groep F heeft vorige week afscheid 
genomen. Hij is overgestapt naar een 
basisschool in Meppel. Veel plezier en succes 
Daan. Joel is gestart in groep D.  
Zavino gaat starten in groep P. Van harte 
welkom! 

 

Schoolreis/ schoolkamp 

Op 22 en 23 april staan de schoolreisjes en het 

schoolkamp op de kalender. Door de huidige Corona 

maatregelen zullen deze niet doorgaan op deze data. 

Tot en met mei zijn alle uitstapjes vanuit school 

afgelast. (In overleg met de andere scholen in 

Steenwijk). We hopen dat we aan het eind van het 

jaar toch nog een schoolreisje/ schoolkamp kunnen 

organiseren. We houden u op de hoogte. 

Er is nog geen factuur gestuurd voor 

schoolreis/schoolkamp. Deze zullen we pas versturen 

zodra we een concreet plan hebben. 

We doen op 23 april wél mee aan een aangepaste 

variant op de Koningsspelen! 

 

Zoals eerder aangegeven vervallen de geplande 

studiedagen de rest van het schooljaar. Op 1 april en 8 

juni wordt er dus gewoon lesgegeven. 

 

http://www.praktijkfysio.nl/
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PBS week        

Deze week hebben we de hele week extra aandacht besteed aan PBS. Dit jaar was het thema; “PBS doen we 
samen.” Tijdens deze week was het niet alleen aan de juffen en meesters om muntjes uit te delen, maar ook de 
kinderen mochten muntjes uit gaan delen. Aan elkaar, maar ook aan de juffen en meesters. In de hal stond een 
buis speciaal voor de juffen en meesters. Het PBS- kidsteam heeft alle juffen en meesters 
een challenge gegeven. Als de buis op vrijdag vol is krijgen alle meesters en juffen taart, maar als deze niet vol is, 
moeten alle juffen en meesters een dag verkleed naar school komen.  

  
Alle klassen hebben deze week een variatie gemaakt op de standaard gedragslessen. Deze lessen gaan we met 
elkaar delen, zodat de kinderen tijdens de reguliere gedragslessen verrast worden met nieuwe vormen. Zo 
hebben we een speurtocht door de gangen over de gedragsles van de gang en de kastjes, een filmpje over 
de gedragsles van de wc en de trap, etc…  
Tevens hebben we met de hele school een puzzel opgelost. Alle klassen hebben een houtenkistje gekregen met 
een slotje. Elke klas had de taak om de code te kraken, zodat het kistje kon worden geopend. In elk kistje zat een 
puzzelstuk. Aan het einde van de week is het alle klassen gelukt om de code te kraken en om zo de puzzel 
compleet te maken. Al dat harde werken werd beloond, we hebben nieuw buitenspeelgoed verdiend!  
PBS doen we echt samen, samen gedragslessen maken, samen de puzzel oplossen, samen muntjes uitdelen en 
natuurlijk zijn wij jullie als ouders niet vergeten. Daarom hebben vandaag alle kinderen een zakje met paaseitjes 
mee naar huis gekregen om jullie als ouders te bedanken voor alle steun en het harde werken in deze bizarre 
corona tijd. Maar samen kunnen wij het aan!  
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Autismeweek 
Van zaterdag 27 maart tot en met zondag 4 april vindt de 
Autismeweek 2021 plaats. Tijdens deze Autismeweek 
vraagt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) 
onder meer aandacht voor de positieve 
gezondheidseffecten van beweging.  
 
Rond dit thema worden inloopmiddagen, 
informatiemarkten en lezingen georganiseerd. 
 
Graag wil ik het Symposium Autisme en beweging onder 
de aandacht brengen. Dit vindt digitaal plaats op 
zaterdag 27 maart van 13.00 tot 16.00 uur. Juist nu wij 
door de coronacrisis noodgedwongen veel thuiszitten, is 
beweging belangrijker dan ooit. Sport en spel, maar ook 
een eenvoudige wandeling, hebben grote invloed op hoe 
wij ons mentaal voelen. En daarmee ook op ons 
vermogen om in deze stressvolle tijd overeind te blijven. 
Daarnaast is beweging natuurlijk ook heel goed voor 
onze lichamelijke gezondheid. 
 
Eén van de sprekers van het symposium is VU-
hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. Hij weet 
alles van de gezondheidsaspecten van beweging en kan 
hier op een leuke en toegankelijke manier over vertellen. 
Uiteraard zal Scherder tijdens het symposium ingaan op 
de invloed van bewegen voor mensen met autisme. 
Anke Scheeren vertelt daarna over haar recente 
onderzoek naar kinderen met autisme en sport en  
Sander Begeer vertelt over diagnostiek van autisme en 
de rol van de motoriek. 
 
U vindt een overzicht van alle activiteiten op 
www.autismeweek.nl. 
Ik wens iedereen een inspirerende Autismeweek toe! 
Groet Marit Jorna (autismecoach) 
 

 
 

 

 

 

De verrassingstas van de bieb 

Een mooi initiatief van de bibliotheek! Doe er uw 

voordeel mee: 

Het concept is simpel: ouders sturen een mail 

naar steenwijk@bibliotheekkopvanoverijssel.nl 

met de volgende informatie: naam, geslacht en 

leeftijd van het kind, AVI-niveau en eventuele 

interesses/hobby’s/leesvoorkeuren en de 

bibliotheek van voorkeur. Onze collega’s stellen 

met die informatie een verrassingstas vol met 

boeken samen waar het kind blij van wordt! Na 

bericht kan de tas afgehaald worden in de 

bibliotheek van voorkeur (dus niet alleen in 

Steenwijk). 

 

 

http://www.autismeweek.nl/
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www.oecravelijn.nl                
Neem eens een kijkje op onze website. U vindt hier 

veel informatie over de school; schoolgids, 

kalender, verlofformulieren,  MR, ziekmelden, 

vacatures, actuele zaken, digitale rondleiding etc.  

 

Volgende nieuwsbrief 
Op 23 april 2021 ontvangt u weer een nieuwsbrief. 

 

 

 

Compliment van de maand 

 
Het compliment van de maand gaat naar de 

leerlingen van groep H. Deze leerlingen zorgen 

er iedere week voor dat het schoolfruit keurig 
wordt verdeeld over de 16 groepen. Dank jullie wel 
toppers! 
 

 
Het is iedere week weer smullen van al het lekkers! 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Bereikbaarheid 
Tijdens schooldagen zijn we bereikbaar op ons 
vaste nummer 0521 712500. 
In geval van nood kunt u buiten werktijden altijd 

contact op nemen met Connie Kok via 0634380298.  

 

 

 

 

Vrolijk Pasen 

Op donderdag 1 april besteden we in iedere klas 

aandacht aan het Paasfeest.  

 

Van vrijdag 2 april tot en met maandag 5 april zijn 

we gesloten i.v.m. Goede vrijdag en Paasmaandag. 

We wensen iedereen een heerlijk lang weekend! 

 

Corona test GGD 
Misschien krijgt u te maken met de afweging of u 
uw kind wilt laten testen op Corona. Via 
onderstaande link een informatief filmpje over  de 
Corona test bij kinderen door de GGD in Zwolle. 
https://youtu.be/UYlZ4JlLKEw. 
Uiteraard blijft het altijd de keuze van de ouders of 
een kind wel/niet getest wordt! 
 

http://www.oecravelijn.nl/
https://youtu.be/UYlZ4JlLKEw

