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Nieuwsbrief Onderwijs Expertise Centrum ’t Ravelijn schooljaar 2020-2021 
Uitgave 11 
9 juli 2021 

Zomer in de bol… 

En dan is het ineens zomervakantie en komt er een einde aan een heel 

bijzonder schooljaar… 

In gedachten ga ik even terug naar augustus 2020. De eerste schooldag, we 

staan wat onwennig naar elkaar te kijken. Wat kan en mag er nu wel? In de 

vakantie leek Corona voorbij, maar nu zeggen de cijfers iets anders. Daar 

gaan we weer… Maatregelen aanscherpen, geen ouders in de school. En 

ondertussen goed van start met de leerlingen. Net voor de herfstvakantie 7 

teamleden besmet, de school moet sluiten… Na de vakantie nog meer 

maatregelen en meerdere collega’s die uitvallen door Corona of de naweeën 

daarvan. Vacatures invullen en weer door. Net voor de kerstvakantie… alle 

scholen gaan opnieuw dicht. In twee dagen schakelen naar online onderwijs, 

noodopvang starten en ook nog snel kerst vieren met de leerlingen… 2021 

we starten met een treurige lege school en leerlingen op het scherm. Het 

wordt voorjaar en de school mag weer open. Oh nee toch nog niet, er valt 

een meter sneeuw en de wegen zijn spekglad. De school gaat nog een keer 

dicht. En we doen online lessen met sneeuwballen. Maart 2021, eindelijk 

gaat het de goede kant op! Heerlijk, we hebben een lach op ons gezicht 

onder het mondkapje. Juni 2021, we mogen op schoolreis en schoolkamp, 

wat een feest dat het toch door kan gaan. We hebben de zomer in de bol en 

genieten van alle blije kinderen.  

En dan is het nu tijd voor een hopelijk zorgeloze zomer en daarna een  actief 

en gezond schooljaar, waarin we wensen ook de ouders weer te mogen 

ontmoeten. 

Een hele fijne zomer gewenst en graag tot ziens vanaf 23 augustus! 

Hartelijke groet, 

   
Connie Kok Bijker 
Directeur ’t Ravelijn   
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Agenda 

 

 
-Zomervakantie vanaf 9 juli 
om 12.00 uur 
-23 augustus 1e schooldag 

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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Lucie Huisman met pensioen! 

Donderdag 8 juli was het voor Lucie de allerlaatste werkdag op ’t Ravelijn. Ze gaat genieten van een 

welverdiend pensioen! 

Lucie was jaren het vertrouwde gezicht op de Voetelinkschool en sinds augustus 2018 op ’t Ravelijn. 

Een goede conciërge is goud waard! Lucie zorgde altijd voor een school op rolletjes…. Koffie, thee, 

koekjes, bestellingen, reparaties, pleisters plakken, vlaggen, coördinatie schoonmaak, contact 

leveranciers. Het is teveel om op te noemen. 

Donderdag namen we met de leerlingen en het team afscheid. Er was een erehaag, heerlijke ijsjes, 

veel cadeautjes. Dag Lucie, wat gaan we  je missen!!!! 

     

Team 
We nemen ook afscheid van meester Allard. Hij gaat na de vakantie een nieuwe uitdaging aan 

op de Reestoeverschool in Meppel. Allard is al jaren een vertrouwd gezicht op onze school als full-time 
meester en voorzitter van de MR. Bedankt voor je inzet Allard en heel veel succes in Meppel. 
 

Ook juf Manon gaat ons tijdelijk verlaten. Ze gaat een jaar ruilen van baan met juf Jacqueline van 

basisschool de Ark in Oldemarkt. We hopen op een win-win situatie. Meer kennis van het 

basisonderwijs op t Ravelijn en meer kennis van gedrag en aanpak op de basisschool. 

En verder wordt ons team per augustus versterkt door: juf Riana (groep C), juf Marit (groep D), juf 

Rowena (groep D en E), juf Maryse (groep M en P), juf Danique (groep G en B) en meester Christian 

wordt onze nieuwe conciërge.  

Een grote club nieuwe collega’s, mede door het feit dat juf Astrid, juf Moniek, juf Hendrienke en juf 

Hanneke in blijde verwachting zijn en al vroeg met verlof gaan vanwege de Corona risico’s in het 

onderwijs. 
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Afscheid leerlingen 

We hebben gisteren feestelijk afscheid genomen van onze groep 8 leerlingen! Ze gaan de overstap maken naar 
het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs. Een nieuwe spannende stap, ze zijn er klaar voor. Nieuwe ronde, nieuwe 
kansen! Er waren talentenfilmpjes in de klas, mooie praatjes van de leerkrachten en tot slot een echte ‘drive 
through’ met de hele familie in de auto op het schoolplein langs de Mac, de teststraat, jungle, autopech hulp, 
wild west, carwash, de politie en tot slot over de rode loper! 
 

      
 
Onze schoolverlaters stromen uit naar diverse scholen in de hele regio. De verdeling is als volgt:  
 

 
 
Daarnaast namen nog 4 jongere leerlingen afscheid. Noud gaat na de vakantie in Meppel naar school. Ryan gaat 
naar  Leeuwarden, Delano naar Hoogeveen en Gabriel emigreert naar Portugal!  
 
We gaan jullie allemaal missen en wensen jullie heel veel succes en plezier op jullie nieuwe onderwijs plek! 
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PBS audit 

Na vele jaren van opleiden en werken met PBS 

(Positive Behaviour Support) ,is er op maandag 31 

mei een audit uitgevoerd door een externe 

specialist. Ook daar uit bleek dat we op alle niveaus 

voldoen aan de kwaliteitseisen…… 

We zijn officieel PBS school!!! 

 
Dit moet gevierd worden en dan doen we op 

maandag 20 september met een speciale Ravelijn 

PBS feestdag. Iedereen mag horen dat we PBS 

school zijn. 

 

Speciale dank aan juf Sandra, zij heeft als PBS 

coordinator samen met de PBS stuurgroep heel veel 

werk verricht om dit voor elkaar te krijgen. Meer 

dan trots 😊. 

 

Vrijwilliger Bibliotheek 

gezocht 

Wij zijn voor schooljaar 2021-2022 op zoek 

naar een vrijwilliger voor de bibliotheek op 

school.  Als vrijwilliger stimuleer je het 

leesplezier en zoek je samen met leerlingen 

een leuk boek uit.  

Daarnaast help je kinderen met het 

leesprogramma BOUW! Dit is een programma 

dat speciaal is ontwikkeld om kinderen die 

risico lopen op problemen met lezen en 

spellen, preventief extra hulp te geven.   

Wij verwachten dat je:  

• Plezier hebt in het omgaan van 

kinderen van 4 t/m 12 jaar  

• Iedere maandag beschikbaar bent van 

11:00 – 12:30 uur.   

Heb je vragen of wil je je aanmelden?  Stuur 

een mail naar Femke Woudsma: 

f.woudsma@oecravelijn.nl of bel met Femke 

via 0521-712500 op maandag, woe ochtend of 

do ochtend. Bij meerdere aanmeldingen 

maken we een keuze. 

 

mailto:f.woudsma@oecravelijn.nl
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Gezonde en sportieve school 

Maandag 2 juli was organiseerden meester Nick en Danny het jaarlijkse sportfestijn. Een prachtig sportfeest. 
Gelukkig werd het na een natte start al snel droog en brak de zon door.  Tussen de activiteiten waren er heerlijke 
gezonde snacks. 

    
 
In Corona tijd, konden we elkaar als team maar weinig ontmoeten. Samen buiten sporten mocht wel en zo 
ontstond er een hardloopgroepje. In juni hebben we zelfs 4 x getraind onder professionele leiding van Corina 
Vrieling van Corunning. Zo houden we ons zelf fit en de sfeer goed! 
 

      
 

 

 

 

Corona maatregelen 
Na de vakantie bekijken we hoe de ontwikkelingen zijn en passen we eventueel de maatregelen aan op basis van de 
adviezen. We starten zoals we ook afsluiten; geen ouders in de school en op het speelplein. Op 23 augustus zullen 
we met zoveel mogelijk teamleden de leerlingen opvangen en begeleiden naar hun nieuwe groep! 
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Fijne zomervakantie! 

 
 

 

 

Compliment van de maand 

 
Afgelopen maand waren er meerdere momenten waar we 
stil van werden… 
 
Ouders die anoniem de hele school op ijs trakteerden. 
Omdat ze met pijn in het hart, maar met vertrouwen 
afscheid nemen nu hun kind naar het voortgezet 
onderwijs gaat. 
 
Een moeder die anoniem een prachtige fiets kwam 
brengen voor het vriendje van haar zoon, die geen fiets 
had om mee op schoolkamp te gaan. 
 
Lieve woorden, mailtjes, gebaren, cadeautjes. Dank jullie 
wel, het doet ons goed! 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Bereikbaarheid 
In de zomervakantie zijn we niet bereikbaar via ons vaste 

nummer.  In geval van nood kunt u altijd contact op 

nemen met Connie Kok via 0634380298.  

 

 

 

 

Nieuwe leerlingen 

Vanaf 23 augustus verwelkomen we een groot 

aantal nieuwe leerlingen: 

Groep A: Bradley en Idris. 
Groep B: Sereno. 
Groep C: Teun, Milan en Elaine 
Groep D: Sereno 
Groep E: Devin, Maarten, Roan en Angelina. 
Groep F: Collin, Rochelle, Boyd en Ela. 
Groep H: Ties 
Groep J: Sven 
Groep M: Zoe, Lynde en Ruelle 
 
Van harte welkom allemaal. We wensen jullie 

een hele fijne tijd op ’t Ravelijn! 

 

 

 

 

 

Kalender op de website 

We hebben besloten om geen papieren 

kalender meer te laten drukken. De kosten van 

het drukwerk zijn hoog, het is belastend voor 

het milieu en bovendien hebben we afgelopen 

jaar gemerkt dat we regelmatig bij moeten 

stellen. En dat lukt niet op papier. 

We willen iedereen verwijzen naar onze 

website: www.oecravelijn.nl Daar 

staat een altijd actuele kalender! 

In de bijlage van deze nieuwsbrief wel een 

overzicht van alle vakanties, studiedagen en 

overige belangrijke data. 

http://www.oecravelijn.nl/

