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Alles is anders… 

Het zat er aan te komen en toch stond onze wereld op de kop, toen 

premier Rutte vertelde dat alle scholen vanaf 16 maart gesloten 

werden… 

Op maandagochtend kwamen we met het team bij elkaar en lukte het 

ons om snel te schakelen… Binnen een halve dag werden 

onderwijslespakketten voor alle leerlingen samengesteld en zijn we 

gaan rijden om ze langs te brengen. Ook is er noodopvang opgezet 

voor de leerlingen van ouders in cruciale beroepen of crisissituaties. 

En nu is het heel erg stil op school. Wat missen we de kinderstemmen, 

het geroezemoes, de schaterlach en zelfs de boze bui…. 

Gelukkig zien we sinds deze week de meeste leerlingen weer via 

online mogelijkheden. Dat brengt ons, op afstand, toch weer een 

beetje bij elkaar. 

A.s. dinsdag horen we of de scholen na 6 april ook gesloten blijven.  

We houden u op de hoogte. Ik wens iedereen heel veel gezondheid 

toe. Pas goed op elkaar! 

Onze kernwaarden Respect, Veiligheid en Verantwoordelijkheid zijn, 

meer dan ooit, onze bouwstenen in onzekere tijden. 

 

Hartelijke groet, 
Connie Kok Bijker 
Directeur ‘t Ravelijn 
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Agenda 

Tot 6 april is de school 

gesloten. 

 

 

 

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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Leerlingen 

Er zijn de afgelopen weken geen nieuwe 

leerlingen gestart. En nu lukt het ook even 

niet. Wel staan er meerdere leerlingen op 

de aanmeldlijst. Het is nu voor de nieuwe 

ouders en leerlingen niet mogelijk om de 

school te bekijken. Daarom hebben we een 

filmpje gemaakt met een digitale 

rondleiding. De film is te zien via onze 

website www.oecravelijn.nl Ook leuk voor 

leerlingen die toch even op school willen 

zijn…. 

 

 

 

PBS 

Van 9 tot en met 13 maart was het PBS week op t 

Ravelijn, met als thema Verbinding! 

We hebben deze week nog meer aandacht besteed 

aan positieve beloningen en gewenst gedrag. Er 

hebben verschillende activiteiten plaatsgevonden. Elke 

groep moest bijvoorbeeld samen met een andere 

groep iets ondernemen. Er werd samen gekookt, 

buiten gespeeld, geknutseld, gelezen, geschminkt en 

nog veel meer. Ook is er door sommige groepen een 

heuse PBS rap geschreven en gezongen. Elke groep 

heeft een slinger geknutseld met op ieder vlaggetje 

een succeservaring van een leerling. Al deze slingers 

zijn aan elkaar gemaakt, waardoor alle groepen met 

elkaar in verbinding staan. 

 

 

 

Team 

Juf Gina is met zwangerschapsverlof. Geniet 

er van Gina. Juf Tineke gaat de dagen van juf 

Gina vervangen in groep G.  

Onze schoonmaakster Miranda is bevallen 

van een prachtige dochter: Milly. Van harte 

gefeliciteerd 

 

We hebben de laatste tijd veel nieuwe 

aanmeldingen binnen gekregen. We 

proberen zodra de school weer open gaat 

een nieuwe instroomgroep voor de jongste 

leerlingen op te zetten. 

http://www.oecravelijn.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amsterdam.nl%2Fstelselpedia%2Fbro-index%2Ffilmpjes-bro%2F&psig=AOvVaw0RFBSu4FMrZysH985wnobZ&ust=1585309237373000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCpu6aHuOgCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.100pmagazine.nl%2Fnieuws%2Fbeschuit-met-roze-muisjes-voor-deze-voetballer-en-zijn-vriendin%2F&psig=AOvVaw3Gbr1qNvuWIY5VfTaMfAlA&ust=1585309203060000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjUjJaHuOgCFQAAAAAdAAAAABAE
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Rots & Water school 

Hiep hiep hoera…….we hebben weer een vignet behaald.    

We zijn officieel Rots en Water school! 

Een basisschool mag zichzelf een Rots & Waterschool noemen als deze aan de volgende bepalingen voldoet: 

-Alle kinderen elk jaar Rots en Water lessen krijgen. (Zie het Basisschool boek voor tienlessenplannen voor 

groep 1 tot en met 6, en het praktijkboek voor groep 7 en 8.) 

-Alle leerkrachten geschoold zijn in Rots en Water, middels een één dag introductie training (EDIT) en/of 

tweedaagse training en/of driedaagse (basis)training.Tenminste 2 leerkrachten de driedaagse (basis)training 

hebben gevolgd. 

-Tenminste 2 leerkrachten de Basisschool training hebben gevolgd. 

-Het Rots en Water programma in het leerplan is opgenomen. 

-Er op school een Rots en Watercoördinator aanwezig is verantwoordelijk voor coördinatie en 

kwaliteitsbewaking van de Rots en Waterlessen. 

-Verder dient op de schoolwebsite en in de schoolgids duidelijk te staan vermeld dat de leerlingen elk jaar Rots 

en Water lessen krijgen, alle leerkrachten zijn geschoold in R&W en wat het programma inhoudt. 

We zijn er trots op dat we nu gecertificeerd zijn als gezonde school, ouderbetrokkenheid 3.0 school en Rots & 

Water school. 

    

We hebben nog doel en dat is de certificering als officiële PBS school. Daar wordt hard aan gewerkt! 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.jan-ligthart.nl%2Findex.php%2Frots-en-water&psig=AOvVaw3Wwk3sSlYWfEYKWPy4iAZX&ust=1585305316460000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj659j4t-gCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkampen.online%2Falmere-college-via-is-gezond%2F&psig=AOvVaw2JLHNhOS3NOTOWVl3sqr1K&ust=1582888006598000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjwn8zL8ecCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.cps.nl%2Fouderbetrokkenheid3.0-scholen&psig=AOvVaw01rSl7dN0Wmdi-6GgwHH2o&ust=1585305534307000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCb28D5t-gCFQAAAAAdAAAAABAE
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Oudertevredenheid 

Nog meer goed nieuws. De afgelopen weken heb ik u gevraagd de oudertevredenheid enquête in 

te vullen. De enquête is 193 keer uitgezet en door 130 personen ingevuld. Dit aantal 

respondenten is ruim voldoende voor een betrouwbare score. En wat zijn we blij met de 

uitkomsten. Het gemiddelde cijfer is een 8,3! Een enorme waardering. Ontzettend fijn dat ze 

meeste ouders/verzorgers zo tevreden zijn. De resultaten zijn ook zichtbaar via 

www.scholenopdekaart.nl 
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Bereikbaarheid 

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 

8.00-14.00 uur op 0521-712500.  

De leerkrachten werken nu meestal vanuit huis. De 

leerkracht kunt u bereiken via de parro app of mail.  

Deze onzekere tijd van crisis kan grote druk leggen 

op uw gezin. Heeft u vragen, maakt u zich zorgen, 

weet u niet meer hoe de dag te vullen met uw 

kind(eren). Schroom niet om even te overleggen 

met onze school maatschappelijk werkers: 

Angelique Ham 06 28 19 67 32 en Corinne van 

Wieren 06 18 20 00 92. Ze staan u graag bij. 

In geval van nood kunt u altijd contact op nemen 

met Connie Kok via 06 34380298 

 

 

Volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op 

vrijdag 24 april. 

 

Bijlage en links 

Via youtube.nl kunt u een filmpje zien van Colette 

de Bruin, waarin zij met tekeningen heel 

begrijpelijk uitleg geeft over het corona virus: 

https://www.youtube.com/watch?v=_q-3dKhNjfc 

Ook op de site van het Nederlands jeugdinstituut 

is veel betrouwbare informatie te vinden over het 

Coronavirus. Zowel voor ouders als voor kinderen. 

www.nji.nl/corona 

In de bijlage: 

-de speech van Rutte uitgetekend 

 

 

Compliment van de 

maand 

 

 

Het compliment van de maand gaat deze 

maand naar alle ouders en verzorgers die 

noodgedwongen ook voor meester / juf  en 

ICT-er moeten spelen. Complimenten voor 

de fantastische hulp die u heeft geboden 

aan uw kind(eren). Bijna iedereen kan nu 

online aan de slag. We doen ons best om u 

zoveel mogelijk bij te staan! 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fzotypisch.wordpress.com%2F2016%2F08%2F17%2Fmisschien-tot-ziens%2F&psig=AOvVaw1Ieh8YvicY4z18Qtc7dsq-&ust=1582888458459000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDguZ_N8ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.youtube.com/watch?v=_q-3dKhNjfc
http://www.nji.nl/corona
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.noord-holland.nl%2FActueel%2FCoronavirus&psig=AOvVaw0dXXXEQSktzG2jWTDKCVV8&ust=1585308166541000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj-7KeDuOgCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmoodindicator.online%2Fhet-belang-van-complimenten-op-de-werkvloer%2F&psig=AOvVaw2pR2TBHiP8nZ_VmWWhDqUw&ust=1585310440058000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiM--OLuOgCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftobekinderopvang.nl%2Fpedagogiek-1%2Fverrassen-en-verwonderen-met-een-compliment-op-tafel%2F&psig=AOvVaw07lmQf_ayG40u_Pcis5H5b&ust=1585310193636000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNi4yu6KuOgCFQAAAAAdAAAAABAE

