Nieuwsbrief ’t Ravelijn schooljaar 2018 - 2019
Uitgave 8
29 maart 2019

Voorjaar
De lente is begonnen. Het is al licht wanneer de kinderen op
school aankomen en het is heerlijk dat we weer kunnen
genieten van de voorzichtige zon op het plein.
Het voorjaar brengt ook leuke buitenactiviteiten op school met
zich mee. De komende tijd gaan we genieten van het
schoolvoetbal toernooi, Koningsspelen in het thema ‘Fit op
school’ en natuurlijk hopen we ook op zon tijden schoolreis en
schoolkamp. Fijne dingen om naar uit te kijken!
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Agenda

In deze nieuwsbrief ook aandacht voor de landelijke autisme
week. Deze keer vooral gericht op de positieve eigenschappen
van mensen met autisme.

Hartelijke groet,
Connie Kok Bijker
Directeur ‘t Ravelijn
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Uit het team
Donderdag hebben we afscheid genomen van Tanja en Tialda.
Tanja gaat haar carrière vervolgen op het SBO in Ommen. Ze gaat
daar aan de slag als leerkracht in opleiding.
Tialda heeft een nieuwe uitdaging gevonden op de Ambelt in
Zwolle. Beiden hebben lange tijd op ’t Ravelijn gewerkt. Ook op
deze plek nogmaals bedankt voor jullie enorme inzet. We wensen
jullie veel succes in de nieuwe functies!

Leerlingen
Er zijn opnieuw een aantal nieuwe leerlingen
gestart.
Fleur in groep J, Danielle in groep I en Bjorn en
Kelvin in groep F
Welkom allemaal en een fijne tijd op onze
school.

Website
Ayla en Celine hebben de taken van Tanja overgenomen.
Lisanne neemt de taken van Tialda over in groep H. Ze is de
afgelopen weken ingewerkt. Welkom in het team!
Het is moeilijk om nieuwe leerkrachten te vinden. Kent u iemand
met een lesbevoegdheid die op onze school zou kunnen/willen
werken? Als invalleerkracht of bij vacatures, laat het ons dan
weten!

Sinds de start van de nieuwe school was onze
website nog niet compleet. De afgelopen
weken is hier hard aan gewerkt! Neem eens
een kijkje op www.oecravelijn.nl Er is veel
informatie te vinden: vakantierooster,
schoolgids, schoolkalender, verlofformulier,
agenda etc. De komende tijd zullen we nog
meer informatie uploaden. Met dank aan
Yvonne van Spil voor het vullen van de
website.
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PBS: Positive Behaviour Support
Positief gedrag aanleren en belonen!

Wat zijn we trots op ons eigen PBS Kids Team. Mike, Lotte, Merijn, Daan, Susanna en Inge denken
actief mee over Respect, Veiligheid en Verantwoordelijkheid op school.
Tijdens de PBS week is ons beloningssysteem positief gewijzigd. Leerlingen sparen behalve voor de
groepsbeloning ook voor Ravi’s. (Ravelijn geld) Op vrijdag komt het Kids Team langs met de PBS winkel
en kunnen kinderen iets kopen met de Ravi’s of ze sparen nog verder voor iets wat duurder is…..
De PBS ouderavond op 13 maart is druk bezocht! Fijn dat er zoveel ouders aanwezig waren. We hopen
dat de informatie over positief gedrag ook thuis toepasbaar is.
Na de meivakantie organiseren we op een vrijdag een koffie moment van 8.30-9.30 uur voor alle
belangstellenden. Zodat we ervaringen op het gebied van PBS thuis met elkaar kunnen uitwisselen. De
datum volgt nog.
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Van 30 maart t/m 6 april vindt de NVA Autismeweek 2019 (www.autismeweek.nl ) plaats. Hierin vraagt de
Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) extra aandacht voor de ongeveer 200.000 mensen met autisme
in ons land.
Het thema van de NVA Autismeweek 2019 is Autisme werkt!. Veel mensen met autisme beschikken over
positieve eigenschappen, zoals oog voor detail, eerlijkheid, loyaliteit en het vermogen om systemen te
analyseren. Ook hebben zij vaak waardevolle ‘speciale interesses’, onderwerpen waar zij alles van weten.
De NVA schrijft:
Werknemers met autisme zorgen voor diversiteit in een bedrijf, een belangrijke grondstof voor innovatie.
Daarnaast is een divers werknemersbestand een uiting van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’
steeds vaker één van de selectiecriteria voor aanbestedende partijen. Maar werknemers met autisme leveren
ook op een andere manier voordeel op: bedrijven waar openlijk gesproken kan worden over beperkingen,
kennen een betere werksfeer. Dit heeft minder verzuim door stress en ziekte tot gevolg. Bovendien
stimuleert openheid over zaken die niet zo makkelijk gaan alle werknemers om serieus na te denken over hoe
zij optimaal kunnen presteren.
Toch staan veel mensen met autisme werkloos aan de kant, met desastreuze gevolgen voor hun psychische
gezondheid. Dit moet en kan anders – zeker nu de arbeidsmarkt staat te springen om personeel. Duizenden
mensen met autisme willen en kunnen aan het werk, bijvoorbeeld in de zorg, de techniek, de ict, het
onderwijs of bij de overheid.
Werk dat aansluit bij de passies en sterke kanten van mensen met autisme heeft de meeste kans van slagen,
zo blijkt uit onderzoek. Daarom brengt de NVA tijdens de Autismeweek 2019 een ode aan de passies van
mensen met autisme.
Onze boodschap: laten wij ons vooral richten op de sterke kanten van mensen met autisme, in plaats van op
de dingen die hen minder goed afgaan.
Ook al is dit jaar het onderwerp gericht op werknemers met autisme, we zullen op school in deze week extra
aandacht schenken aan de passies en sterke kanten van de leerlingen, zodat zij zich meer bewust worden van
wat zij allemaal al wel kunnen!!
Tijdens de Autismeweek zullen er in het hele land activiteiten plaatsvinden voor jong en oud. In de buurt van
Steenwijk worden er films gedraaid, is er een spellenmiddag en zijn er vele verschillende voorlichtingen. U
kunt al deze activiteiten vinden op Autismeweek.nl.
Met vriendelijke groet Marit Jorna,
Autisme coach
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Koningsspelen 2019 ‘Fit op school’
Op vrijdag 12 april doet onze school mee aan de Koningsspelen. We maken er een sportieve en gezonde dag
van. Van de gemeente Steenwijkerland hebben we een subsidie ontvangen voor het thema ‘Fit op school’.
Hierdoor kunnen we deze dag extra activiteiten aanbieden! Alles in het kader van een gezonde leefstijl en
plezier in bewegen!
Programma
08:30u – 09:15u
09:30u – 14:00u

Schoolontbijt
Workshops

(Alle klassen)
(Groep C t/m O)

Organisatie
Ronde 1: Groepen C – D – E – F
09:30 – 09:50 → C1 – D2 – E3 – F4
09:50 – 10:10 → C2 – D3 – E4 – F1
10:10 – 10:30 → C3 – D4 – E1 – F2
10:30 – 10:50 → C4 – D1 – E2 – F3
Ronde 2: Groepen H – I – J – K
11:00 – 11:20 → H1 – I2 – J3 – K4
11:20 – 11:40 → H2 – I3 – J4 – K1
11:40 – 12:00 → H3 – I4 – J1 – K2
12:00 – 12:20 → H4 – I1 – J2 – K3
Ronde 3: Groepen L – M – N – O
12:20 – 12:40 → L1 – M2 – N3 – O4
12:40 – 13:00 → L2 – M3 – N4 – O1
13:00 – 13:20 → L3 – M4 – N1 – O2
13:20 – 13:40 → L4 – M1 – N2 – O3
Groepen A en B1 en B2
Eigen tijd (in onderling overleg)
➔ Oud Hollandse Konings Spelen in het speellokaal
➔ 13:40 – 14:00 Parcours Sportzaal / Springkussen (Gezamenlijk)
Workshops
1
2
3
4

Workshop
Survival / Hindernisbaan
Skaten
Smoothie en Fruitspiesjes maken
Springkussen met groentekraam

Locatie
Sportzaal
Parkeerplaats
Keuken beneden
Parkeerplaats

Wie:
Voor alle leerlingen van de school.
KOM IN ORANJE KLEDING! EN NEEM JE SPORTSCHOENEN MEE!
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Ik eet het beter

Schoolfotograaf

Groep D t/m O hebben deze week mee gedaan aan
het project ‘ik eet het beter’.

Op dinsdag 14 en woensdag 15 mei komt de
schoolfotograaf om alle kinderen en groepen op de
foto te zetten. De foto’s zijn na afloop via de website
van de fotograaf te bestellen.
Op woensdag 15 mei is er na schooltijd gelegenheid
voor het maken van een foto met broer(s) en/of
zussen. U moet hier zelf als ouder bij aanwezig zijn.
Er volgt nog een informatie brief.

StapelGezond (28 maart 2019): groep D, E, F
Over de Tong (28 maart 2019): groep G, H, I
Expeditie Lekker in je Vel! (28 maart 2019): groep J,
K
KlasseLunch (29 maart 2019): groep L, M, N, O

Gezond eten kan heel leuk zijn. Dat ontdekken
basisschoolleerlingen met Ik eet het beter. De
interactieve lesprogramma’s van Ik eet het beter
maken leerlingen op een speelse manier bewust van
wat ze dagelijks eten en drinken. De leerlingen leren
over de herkomst van hun eten, ervaren wat een
gezonde leefstijl doet voor hun lijf en ze genieten met
elkaar van de heerlijkste producten. Bij alle
lesprogramma’s van Ik eet het beter ligt de nadruk op
samen doen en samen beleven. Een gezonde leefstijl
wordt vanzelf leuk, op school maar ook daarbuiten!
Kijk eens voor meer leuke tips/spellen over gezonde
leefstijl op https://go-do.nl/

Bijlage
Als bijlage bij deze nieuwsbrief:
• 2 x een flyer van de Nederlandse vereniging
voor Autisme.
• Een flyer van YMCA, over vakanties met extra
aandacht voor speciale kinderen.
• Nieuwsbericht uit Steenwijker Courant

We zoeken nog twee ouders die kunnen helpen op
14 en 15 mei tussen 8.30 en 14.00 uur. Groepen
ophalen, gezichten schoonmaken, koffie voor de
fotograaf halen etc. Wie wil of kan helpen? Dan
graag een berichtje naar Connie:
c.kok@oecravelijn.nl

Compliment

Het compliment van de maand gaat deze keer naar
Mike, Lotte, Daan, Merijn, Susanna en Inge van het
PBS Kids Team. Het is fantastisch hoe jullie voorbeeld
gedrag lagen zien voor de hele school!

R.V.V. Ik doe mee!

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag
18 april 2019.
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