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Onrust… 
 
Herfstvakantie voorbij, de klok een uur terug, wind en regen, de 
eerste nachtvorst, de donkere tijd van het jaar is aangebroken. 
Voor de één betekent dit veel gezelligheid, voor de ander vooral 
een onrustige tijd….. 
 
Onrustig is het ook in ‘onderwijsland’. De kranten en social media 
staan er vol van. Lange wachtlijsten en te volle klassen  in het 
speciaal onderwijs, een groot te kort aan leerkrachten en ouders 
die met toestemming van de minister voor de klas mogen….. Het is 
zó jammer dat het nodig is om hier aandacht voor te vragen. Want 
het overschaduwt ons prachtige vak. Doen waar we voor geleerd 
hebben, namelijk het beste uit kinderen weten te halen. Zorgen 
voor groei  en ontwikkeling op alle gebieden. 
Ik hoop van harte dat de komende staking iets oplevert. Zodat we 
ons weer kunnen focussen op ons mooie vak, positieve ervaringen 
kunnen delen en  alle energie kunnen steken in de ontwikkeling 
van kinderen. Dat verdienen ze. 
 

 
 
 
Hartelijke groet, 
Connie Kok Bijker 
Directeur ‘t Ravelijn 
 
 
 

Agenda 
06-11-19, onderwijsstaking, 
leerlingen vrij 
12-11-19 voorlichting over 
voortgezet onderwijs voor ouders 
van groep 7 en 8. 
19-11-19, studiedag, leerlingen vrij 
22-11-19 PBS koffie ochtend voor 
ouders. 
05-12-19 Sint komt op school 
06-12-19 studiedag, leerlingen vrij 
19-12-19 kerstviering voor 
leerlingen en ouders 
 

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

De afgelopen maand zijn Damian en Jayden gestart op 
school. Mark is weer terug van weggeweest en Ilse gaat 
maandag starten. We hopen dat jullie een fijne tijd hebben 
op ’t Ravelijn! 

 
 

 
 

 
 

TEAM 
De afgelopen weken hebben we verschillende 
sollicitatie gesprekken gevoerd. We hebben alle 
vacatures weer kunnen invullen! Daar zijn we 
heel erg blij mee in deze tijden. 
 
Femke gaat per 4 november starten. Zij is 
taalspecialist en zal zich gaan inzetten voor 
leerlingen met lees/spellings problematiek én ze 
gaat de bibliotheek beheren. 
 
Marianne gaat per 6 november starten als 
gedragswetenschapper. In de maand november 
1 dag per week en vanaf december 2 dagen per 
week. Samen met Otteline is er dan 4 dagen per 
week een gedragswetenschapper aanwezig. 
Beiden zijn ook lid van de commissie van 
begeleiding. 
 
Tineke gaat per 1 november starten als (extra) 
leerkracht. Ze springt bij en valt in waar nodig. 
Tineke vervangt de uren Anne Marieke. Zij is in 
mei van dit jaar uitgevallen ivm een 
schildklierziekte. Na een behandelperiode is 
Anne Marieke weer regelmatig een aantal uren 
op school. Ze hoopt de uren de komende 
periode uit te bouwen, op naar herstel.  
 
Juf Citha en juf Marit zijn beiden nog 
herstellende van knie- en polsoperatie. Maar 
gelukkig weer volop aan het werk. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Staking 

 
Op 6 november is ’t Ravelijn gesloten in verband met de 
landelijk onderwijs staking. 
We begrijpen dat het voor ouders niet fijn is om opnieuw 
opvang te organiseren tijdens de schoolweek. 
We hopen op uw begrip! 
 

Tip voor een leuk dagje uit op 6 november 

 
Zit jij op de basisschool en staakt jouw juf of meester ook? 
Kom dan op woensdag 6 november GRATIS naar 
WILDLANDS. Leerlingen van het voortgezet onderwijs 
ontvangen 50% korting op de kassaprijs! 
Tickets voor kinderen t/m 12 jaar zijn alleen te bestellen in 
combinatie met één van de andere tickets. 
Heb je een abonnement of een ticket via één van onze 
partners? Dan kun je het kinderticket afhalen bij de kassa 
in het park. 
  
*Kinderen krijgen alleen toegang tot het park onder 
begeleiding van een volwassene 
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Positive Behaviour Support (PBS) 
 

   
Het komende schooljaar gaan we toewerken naar certificering als PBS 
school op alle gebieden! Sandra heeft hier als PBS coordinator extra tijd 
voor gekregen en we worden daarnaast begeleid door Monique Nelen 
en Joke Kamstra vanuit Windesheim. 
 
Dit is het nieuwe Kids team! Ze zijn al vol enthousiasme gestart onder 
leiding van Mike. Hij zat vorig jaar ook al in het kidsteam en werkt zijn 
nieuwe ‘collega’s’ in. Groep J  Sander, Groep K  Kristian , Groep L Roy  
Groep M Kyandro , Groep N Yasin, Groep O Gitte  

 

PBS koffie ochtend 
Op 22 november organiseren we een PBS Koffie Ochtend voor ouders. 
Van harte welkom van 8.30 – 10.00 uur. Onder het genot van wat 
koffie, thee en wat lekkers, geven we informatie over hoe PBS ook thuis 
positief ingezet kan worden! Van harte welkom in de hal op de 
beneden verdieping! 

 
 

EU-Schoolfruit 

 
 
Hoera! We zijn weer ingeloot om 
deel te nemen aan EU 
schoolfruit! Van 11 november 
t/m 14 april ontvangen we weer 
3 x per week fruit voor alle 
leerlingen. 
EU-Schoolfruit stimuleert 
kinderen samen in de klas fruit 
en groente te eten. 
Deelnemende basisscholen 
ontvangen 20 weken lang iedere 
week 3 porties groente en fruit 
voor alle leerlingen. En dat 
helemaal gratis dankzij 
financiering van de Europese 
Unie. 
De leerkracht zal doorgeven op 
welke dagen uw kind geen 
fruit/groente mee hoeft te 
nemen van thuis. 
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BAG2SCHOOL 
Alle leerlingen hebben deze week een ‘bag2school’ zak ontvangen. 
Op donderdag 7 november worden alle zakken opgehaald en gewogen. We krijgen als school 30 eurocent per 
ingeleverde kilo. De opbrengst gebruiken we o.a. voor onze PBS beloningswinkel! 

Een goede reden om uw kledingkast eens goed op te ruimen 😉. Heeft u niet genoeg aan één zak, dan mag het 
ook in een gewone vuilniszak. En uiteraard is kleding van familie, buren etc ook van harte welkom. 
 

 
 
Spelregels 
ALLE IN TE ZAMELEN SPULLEN ZIJN BEDOELD VOOR HERGEBRUIK. 
 
Wat mag wél ingezameld worden? 

• Goede kwaliteit tweedehands kleding 
• Lakens 
• Dekens 
• Gordijnen 
• Knuffelbeesten 
• Schoenen (per paar) 
• Riemen/ceintuurs 
• Handtassen 

 
Wat mag niet ingezameld worden? 

• Vuile of natte kleding 
• Gescheurde of beschadigde kleding 
• Enkele schoenen 
• Afgeknipt materiaal 
• Matten 
• Tapijten  
• Kussens 
• Dekbedden 
• Snuisterijen 
• Bedrijfskleding 
• Industriële gordijnen / industrieel beddengoed 

 
We houden de actie 2 x per jaar. Wilt u eerder van uw spullen af, dan kunt u de ingezamelde stukken het hele 
jaar door inleveren. We bewaren het dan op school. Zorg voor een stevige, goed afgesloten zak. 
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Kinderboekenweek 2019  

Thema: Reis mee!  
Tijdens de afsluiting van de Kinderboekenweek was er een prijsvraag over 
de verschillende landen. Uit alle goede antwoorden hebben we 4 winnaars 

getrokken. Joey uit groep M, Stefan uit groep D, Dylan uit groep L en 
Damian uit groep E zijn de gelukkige winnaars. Zij hebben een boekenbon 

ontvangen. We hopen dat jullie in de vakantie een mooi boek hebben 
uitgezocht! 

Kinderpostzegels 
De leerlingen van groep M, N en O hebben mee gedaan met de Kinderpostzegelactie. 
In totaal hebben ze voor ruim 1600 euro verkocht! Super goed gedaan allemaal. 
De top 3 van de verkopers zijn:  

1. Asfati met 235,50 
2. Fleur met 185,50 
3. Joris met 163,50  

We zijn meer dan trots op jullie inzet voor het goede doel! 
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Compliment van de maand 

 
Het compliment van de maand gaat deze keer 
naar alle ouders die op school zijn geweest voor 
het bespreken en ondertekenen van het 
ontwikkelingsperspectief.  Betrokken ouders 
hebben een positief effect op de ontwikkeling van 
kinderen! Dank voor jullie komst. 
 

 
 
. 

Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 
29 november. 

Agressiehantering 
 

In november volgen alle teamleden de basis- of 
herhalingstraining voor het omgaan met verbale- 
en/of fysieke agressie.  
De trainingen worden gegeven door Ronald Algra 
en Bert Spin van Flinch.nl 
 

Een veilige organisatie komt een stuk dichterbij als 
de medewerkers goed geïnformeerd zijn. Dit is 
echter niet genoeg; ook de competenties van de 
medewerkers zijn belangrijk. Medewerkers die 
regelmatig en goed getraind worden beschikken 
over 'veilige competenties' zoals luisteren, 
stressbestendigheid en de vaardigheid om agressie 
en onveilige situaties beter te signaleren. 
Bovendien kunnen zij door alert te reageren, 
escalatie voorkomen. Mocht de situatie 
onverhoopt toch uit de hand lopen, dan weten de 
medewerkers hoe zij zichzelf en anderen in 
veiligheid kunnen brengen. 
 

 

Bereikbaarheid  

 
We zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00-16.30 
uur op nummer 0521 – 712500 In geval van nood 

kunt u ook buiten deze uren contact opnemen met 
Connie Kok (directeur) 06 34 38 03 98. Tussen 8.30 
en 14.00 uur is het niet mogelijk om de leerkracht 

of leraarondersteuner te spreken. 
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