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Lichtpuntjes…… 
 
De laatste schoolweek van 2019, het zit er al weer op. De drukke 
december maand is voorbij gevlogen. In deze nieuwsbrief verslag 
van verschillende activiteiten. 
 
We kijken dankbaar terug op een mooie kerstviering met 
leerlingen én ouders. Fijn om samen te kunnen genieten van de 
mooi verlichte school, de muziek, heerlijke hapjes en bovenal van 
de kinderen. 
 
En dan is het nu tijd om, ieder op eigen manier, het jaar af te 
sluiten. Voor de meeste gezinnen betekent dit tijd voor elkaar en 
even niets moeten. Maar laten we  ook even stil staan bij de 
mensen die deze dagen dierbaren moeten missen, geen geld 
hebben voor iets extra’s tijdens de feestdagen of vechten tegen 
ziektes. Helaas treft dit ook gezinnen binnen onze school.  
We denken aan jullie.  
 

 
 
Ik wens iedereen mooie dagen met vele lichtpuntjes. 
Graag tot ziens vanaf 6 januari 2020. 
 
Hartelijke groet, 
Connie Kok Bijker 
Directeur OEC ‘t Ravelijn 
 

Agenda 
 

 
 

14 januari MR vergadering 
31 januari rapport mee  
3,5 en 6 februari oudergesprekken 
17-21 februari voorjaarsvakantie 

 
Op onze website 
www.oecravelijn.nl vindt u het 
vakantierooster en de schoolgids 
voor schooljaar 2019-2020. 
 
 
 
 

In deze nieuwsbrief 
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  Leerlingen 

Deze week is Ajani gestart in groep C. 
Vanaf 6 januari verwelkomen we Floor in groep F, Axl in 
groep K, Djayden en Lorenzo  in groep B en Sam in 
groep D. We hopen dat jullie een fijne tijd hebben op ’t 
Ravelijn! 

 
 

 
 

 
 

TEAM 
Meester Nick is op 7 december vader geworden 

van zoon Thijmen! Vader, moeder en zoon 

maken het goed. Van harte gefeliciteerd! 

 
 

Voor juf Brenda (groep B) was het vandaag 
voorlopig de laatste werkdag! Zij mag gaan 
genieten van haar zwangerschapsverlof. We 
wachten in spanning af…. Een fijne tijd gewenst! 

 
 
 
 
 
 

Ouderbijdrage / schoolkosten 
Jaarlijks krijgen ouders/verzorgers een factuur voor de 
(vrijwillige) ouderbijdrage en overige schoolkosten 
(schoolreis/schoolkamp).  
De hoogte van het bedrag wordt vooraf afgestemd met 
de MR. Normaal gesproken factureren wij in 
oktober/november. Misschien is het u opgevallen dat 
de facturen nog niet verzonden zijn. Dit heeft als reden 
dat we bezig zijn met een ‘schoolkassa’. Zodra dit werkt 
kunnen we betaalverzoeken versturen (betalen via 
ideal). Dit maakt betalen minder omslachtig. We hopen 

dan ook minder herinneringen te hoeven sturen 😊. 
 
De factuur komt dus alsnog, in januari 2020. Wat kunt u 
verwachten? De ouderbijdrage is vastgesteld op 25 
euro per kind.  
Daarnaast zijn er kosten voor schoolreis/schoolkamp.  
Het totale factuur bedrag (ouderbijdrage en 
schoolreis/schoolkamp is voor  
groep A: 45 euro,  
groep B t/m M 55 euro 
en voor de schoolverlaters 75 euro.  
Voor meer informatie over de ouderbijdrage verwijzen 
we naar de schoolgids. www.oecravelijn.nl 
 

 

Sinterklaas 
Op 5 december bracht sinterklaas met zijn Pieten 
een bezoek aan ’t Ravelijn. 
Het was een gezellige dag! Met veel gezelligheid 
en prachtige surprises. Dank je wel Sinterklaas, 
tot volgend jaar! 
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PBS beloningen 

      
 

De afgelopen weken waren er weer verschillende 

nieuwe beloningen te koop in de beloningswinkel van 

het kidsteam. De sticker rolletjes en kerstkaartjes 

deden het goed. Er kon ook gespaard worden voor 

‘film kijken’. Woensdag was het zo ver voor de 

leerlingen die een film ticket gekocht hadden.  

 

Na de vakantie zullen de kidsteam leden weer een 

rondleiding doen voor alle nieuwe leerlingen op 

school. Inclusief uitleg over PBS. 

 
 

Even voorstellen… 
Sinds 1 november werk ik op t Ravelijn 
als taal/lees specialist. Ik ben vaak te 
vinden in de bibliotheek en daarnaast 
begeleid ik leerlingen die extra 
ondersteuning kunnen gebruiken op 
taal/lees gebied. 
 
De bibliotheek op school is gericht op 
leesbevorderingen en 
taalontwikkeling.  We proberen kinderen 
te stimuleren om vrij te lezen, omdat dit 
een bewezen positief effect heeft op 
woordenschat, spelling, grammatica, 
begrijpend lezen en schrijven. Door een 
kwartier per dag te lezen leert een kind 
1000 nieuwe woorden per jaar.  

  
De school heeft een nieuwe 
aantrekkelijke collectie boeken gekocht. 
Voor de lagere groepen zijn er nieuwe 
boeken als agent en boef / Rafa wil 
drummen / vampierparty. Voor de 
hogere groepen zijn de populaire boeken 
van het leven van een Loser aangevuld 
en een nieuw boek van Dog Man. Ook is 
de populaire meester in spe terug met 
het nieuwe boek Mees Kees - Hoppa!  
 
Groet van Femke Woudsma 
Vragen over leesbevordering? Ik ben er 
op maandag, woensdag en 
donderdagochtend. Loop binnen in de 
bieb of mail f.woudsma@oecravelijn.nl  

 
 
 
 
 

mailto:f.woudsma@oecravelijn.nl
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Studiedag, maar dan anders…… 
Op 6 december genoten de leerlingen van een vrije dag. Het team van ’t Ravelijn had een studiedag. Deze 
keer niet met de neus in de boeken, maar met onze neuzen in de natuur van Dwingeloo. 
Een dag om elkaar beter en anders te leren kennen door verschillende teambuildingsactiviteiten. Het weer 
zat ons niet mee, maar dat mocht de pret niet drukken. Het was een waardevolle dag in het kader van 
‘zonder relatie, geen prestatie!’ 

 

Kerstfeest op ‘t Ravelijn 
Wat hebben we gisteravond genoten van een prachtig kerstfeest met kinderen en ouders! 
Knap hoe de kinderen een stukje op durfden te voeren in een zaal vol met ouders en leerkrachten. Fijn dat 
alle kinderen iets lekker hadden meegenomen om uit te delen aan de klasgenoten. Er is heerlijk gegeten. 

De collecte voor Childs Life heeft 151,= euro opgebracht. Hartelijk dank voor uw bijdrage, we 

hebben het bedrag vandaag gestort op de rekening van Childs Life. 
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Compliment van de maand 

 
Het compliment van de maand gaat deze keer naar de 
organisatie van het Kerstfeest. 
Bianca, Elisa, Hanneke en Brenda, dank voor jullie inzet. 
We kunnen terug kijken op een prachtige kerstviering. 
 

 
 
. 

Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 
31 januari 2020. 

Bereikbaarheid  

 
In de kerstvakantie zijn we niet bereikbaar per telefoon 
of mail. In geval van nood kunt u altijd contact op nemen 
met Connie Kok via 06 34 38 02 98 
 

Kerstrondje Oldemarkt 
Beste kinderen en ouders, 
Van harte worden jullie op zaterdag 21 december 
uitgenodigd om van 10.30 tot 16.30 te komen genieten 
van het tiende Kerstrondje Oldemarkt. 
Het is een winters warm welkom! Stap in de gratis tram 
voor een ritje. Geniet van leuke gratis workshops en 
knutsels, tentoonstellingen, bekijk bijv. een schitterende 
spoorbaan,  beleef een luchtvaart hobby of stap in een 
Virtual Reality room. Er zijn  proeverijen, muziek en 
spelactiviteiten en nog veel meer op wel 34 locaties in 
Oldemarkt. In principe is alles gratis, mogelijke verkoop is 
voor een goed doel. Bekijk het programma 
op https://kerstrondjeoldemarkt.nl/locaties/.  
Er is op de website ook een QR code van de route te 
scannen voor op je mobiel. Veel plezier en graag tot ziens 
op het kerstrondje Oldemarkt! 
 
    
 
 

Wij wensen jullie… 

 
 

Team OEC ‘t Ravelijn 

Bijlage 
In de bijlage deze keer een uitnodiging voor 
‘Tikkertje spelen’ in de Waterwyck Steenwijk. 

https://kerstrondjeoldemarkt.nl/locaties/

