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Feest! 
Het was feest op ’t Ravelijn vandaag! 
 

 
We vierden de verjaardagen van alle juffen en meesters van de 
school.  Tijd voor gezelligheid, lekkers, spelletjes. 
We combineerden de feestdag met een sponsorloop. We sparen 
voor een springkussen, dat we bij  alle feestelijkheden in de 
toekomt kunnen gebruiken. Een sportief cadeau voor alle 
leerlingen. Lees verder op in deze nieuwsbrief het eindbedrag. 
We hebben op deze feestelijke dag niet alleen aan ons zelf. 20% 
van de opbrengst van de sponsorloop gaat naar het Diabetes 
Fonds. Op onze school kampen zowel  een aantal leerlingen  als 
drie teamleden met deze ziekte.  We hopen een steentje bij te 
dragen aan onderzoek . 
 
Na een  periode van  (cito) toetsen is deze feestdag een welkome 
afwisseling. 
 
En dan is het nu tijd om te genieten van  een extra lang weekend! 
Ik wens iedereen fijne dagen toe. 

 
Hartelijke groet, 
Connie Kok Bijker 
Directeur ‘t Ravelijn 
 

Agenda 
30 en 31 mei 
Vrij ivm Hemlevaart 
10 juni 
Vrij ivm 2e pinksterdag  
18 juni 
Vrij ivm studiedag 
3 juli 
Vrij ivm studiedag 
8 juli 
Schoonmaakmiddag / avond 
11 juli 
Afscheid schoolverlaters 
12 juli  
Schoolverlaters vrij 
 
Vanaf 15 juli zomervakantie 
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  Leerlingen 

De volgende leerlingen zijn nieuw op onze 
school: 
Dylano in groep A, David in groep B, Wesley 
in groep B2, Jurre in groep F en Machmoud 
in groep I. 
Welkom allemaal en een fijne tijd op onze 
school. 
 

 
 

 
 

TEAM 
Helaas is juf Anne Marieke van groep N 
uitgevallen. Er is bij haar een 
schilklieraandoening geconstateerd. Ze moet 
de komende weken rust houden in 
combinatie met medicatie. Heel veel 
beterschap gewenst! 
We vangen de afwezigheid van Anne 
Marieke intern op. Dank aan Helga en 
Marjan voor hun flexibiliteit. 
 
Ondertussen zijn we druk bezig met de 
formatie voor schooljaar 2019-2020. Een 
complexe puzzel. De komende weken vinden 
er gesprekken plaats i.v.m. de laatste 
vacatures. 

 
 

RAVELIJN PARTY!! 
Wat was het een groot feest vandaag op ’t Ravelijn. 
Spontane kinderen, vrolijke jarige leerkrachten, heel veel 
enthousiaste ouders, lekker eten en drinken, leuke spellen en 
een heerlijk zonnetje. De juiste ingrediënten voor een prachtige 
dag met een succesvolle sponsorloop. Dank aan iedereen die 
hier aan mee heeft gewerkt! We zijn heel trots en voelen ons 
heel erg jarig! 

 
De totale opbrengst van de sponsorloop is: 

€ 5350,= 
Hiervan gaat 20/% naar het diabetesfonds  1100,= en  

blijft er over voor een springkussen 4250,= 

 
Hoogste opbrengst per groep:  
Groep D: € 720,=  
Groep I: € 720,=  
 
Hoogste opbrengst per leerling (per bouw):  
Groep A t/m D - Colin  € 214,15  
Groep E t/m I - Roy  € 207,70  
Groep J t/m O - Kyandro  € 321,10 
Deze leerlingen hebben als een prijs een spellenpakket 
ontvangen! 
 
Met dank aan de oudercommissie, die ons weer geweldig 
hebben geholpen met de organisatie! 
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Levensbeschouwing: Kleur op school 
Zoals u weet is ’t Ravelijn een school met een bijzonder neutraal karakter. Op onze website als volgt 
beschreven:  
Het vertrekpunt van het aandacht besteden aan levensbeschouwelijke zaken zijn vooral de vragen die kinderen 
stellen en niet de antwoorden van de volwassenen. Levensvragen van kinderen gaan over liefde, dood, natuur, 
geloof, goed en kwaad, mooi en lelijk, vriendschap, bang zijn, pesten. Het leren bespreken en herkennen van 
levensbeschouwelijke ervaringen en ideeën staat daarbij voorop en niet het vormen tot een bepaalde 
levensovertuiging en de kennisoverdracht over levensbeschouwingen. Dit laatste is wel een onderdeel, maar 
niet het uiteindelijke doel. Het kennis opdoen is een van de bouwstenen die nodig is voor kinderen om een 
eigen levensbeschouwing te kunnen ontwikkelen in een sfeer van ontmoeting. 
De leerling moet zich veilig en vertrouwd voelen in school, zodat de sociaal emotionele ontwikkeling zo 
evenwichtig mogelijk kan verlopen. 
We spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen, zodat het kind voorbereid wordt om zelfstandig deel te 
nemen aan de multiculturele samenleving. 
 
Dit schooljaar is een zgn. overgangsjaar voor de leerlingen die hiervoor op de Voetelinkschool zaten en lessen 
GVO volgen. Vanaf komend schooljaar worden deze lessen niet meer als keuze aangeboden, maar gebruiken 
we voor alle leerlingen dezelfde methode. De afgelopen maanden hebben we ons verdiept in meerdere 
methodes voor Levenbeschouwelijk onderwijs. Onze keuze is gevallen op Kleur op school. De komende weken 
starten we met enkele lessen. Vanaf augustus 2019 starten we structureel. 
Meer informatie over kleur op school: 

Kleur op school is voor elke school die aandacht wil besteden aan levensbeschouwing en sociaal-emotionele 
vaardigheden, aan samenleving en burgerschap. Kleur op school prikkelt de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van leerlingen binnen de school als minisamenleving. Kleur op school biedt ruimte voor de persoonsvorming 
van de leerling. 

Verbinding 
Kleur op school gaat uit van actieve pluriformiteit en verbindt de aandachtsgebieden 
godsdienst/levensbeschouwing, sociaal-emotionele vorming en burgerschap met elkaar. Kleur op school is een 
methode levensbeschouwing, die aansluit bij thema’s van sociaal-emotionele vorming. Kleur op school past bij 
de culturele en religieuze diversiteit in school en samenleving. 
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Levensbeschouwing 
De methode Kleur op school ondersteunt kinderen in hun levensbeschouwelijke ontwikkeling. Verscheidene 
religies en levensvisies zijn inspiratiebronnen voor Kleur op school. Ieder kind ontwikkelt zo een eigen kijk op 
het leven en maakt zelf keuzes wat zinvol, mooi, waar en echt is. 
 
Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Sociaal competente kinderen gaan goed om met zichzelf en de mensen om ze heen, met de leerstof en de 
wereld waarin ze leven. Kleur op school vult sociaal-emotionele vorming in vanuit de belevingswereld van 
kinderen. Kleur op school vult bestaande methodes op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling prima 
aan, maar kan ook zeker zelfstandig gebruikt worden voor verbetering van klasse- en schoolklimaat. 
 
Samenleving 
Kleur op school laat leerlingen reflecteren op en communiceren over hun gevoelens, meningen en ideeën 
over de maatschappij. Waar hoor ik bij? Waar doe ik aan mee? Waar verbind ik me aan? Kleur op school is 
gericht op de veelkleurigheid van de samenleving wat betreft afkomst, traditie en geloof. Kleur op school 
geeft stem aan de eigenheid van elk kind en aan de diversiteit binnen: 
de eigen groep 
de school 
de woonomgeving 
de maatschappij 
 
Meer informatie: www.kleuropschool.nl 
 

 
 

 

http://www.kleuropschool.nl/
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Streetwise 
 
ANWB Streetwise komt op bezoek!! 
 
Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind. Daarom hebben wij ANWB 
Streetwise uitgenodigd om op donderdag 13 en vrijdag 14 juni  naar onze school te komen.  
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle leerlingen van de 
basisschool. Professionele instructeurs komen een ochtend naar de school en geven verkeerstrainingen op maat. 
Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektro- en rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare 
auto's en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst. 
 
De vier onderdelen zijn: 
Voor groep  A ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig 
oversteken, gebruik van autogordel en autostoeltje. 
 
Voor groepen B, B2, C en D ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig oversteken en de 
noodzaak van gebruik van de autogordel in een autostoeltje. Tevens krijgen deze groepen fietsles in de gymzaal 
en krijgen ze een gratis fietshelm voor de veiligheid van de ‘Edwin van de Sar Foundation’. 
 
Voor groepen G, H, E, F, K, J en I ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de remweg van een 
auto en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel. 
 
Voor groepen L,  M, N en O  ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en fietsbeheersing. 
Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het filmpje op de site. 
http://www.anwb.nl/streetwise  
 

 

 

http://www.anwb.nl/streetwise
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Streetwise 
 
We gaan er samen met de kinderen een leerzame maar vooral gezellige dagen van maken!! 
Het onderdeel ‘toet toet’ vind plaats in het speellokaal. 
Het onderdeel ‘blik en klik’ vind plaats in de gymzaal. 
Het onderdeel ‘hallo auto’ vind plaats op het parkeerterrein. 
Het onderdeel ‘trapvaardig’ vind plaats op het parkeerterrein.  
 
Ouders zijn van harte welkom om te komen kijken bij hun kind(eren). Vraag en de leerkracht hoe laat uw 
kind de Streetwise les krijgt. 
 
-De groepen L, M, N, en O graag zoveel mogelijk op de fiets naar school komen op deze dag! 
-Voor de groepen die buiten les krijgen E, F, G, H, I, J, K, L, M, N en O moet de kleding aangepast zijn aan het 
weer. 
 
Bij het onderdeel Blik en Klik (groep B, B2, C en D) hebben we nog een ouder nog die ons helpt met het 
uitdelen en opzetten van de helmen etc. Wie wil ons helpen? Graag even melden bij de leerkracht! 
 

Met vriendelijke groet, 
Monique van den Berg (verkeersouder) 
 

PBS KIDS TEAM 
Op vrijdagochtend is het inmiddels vaste prik….het PBS KIDS TEAM komt langs met het beloningswinkeltje! 
De leerlingen zijn erg enthousiast over deze nieuwe vorm van belonen. De ene leerling zet meteen de Ravi’s 
in en koopt een kleine beloning. De ander spaart meerdere weken en koopt dan een grote beloning. B.v. een 
extra gymles! 
 
Het kidsteam is ook gestart met het geven van rondleidingen aan nieuwe leerlingen. 
Afgelopen maandag hebben 3 nieuwe leerlingen een rondleiding gekregen door ons schoolgebouw. 
Het kidsteam heeft tijdens deze rondleiding uitleg gegeven over PBS. Wat is PBS? Wat zijn onze 
waardes? Wie is Ravi? Na afloop van de rondleiding heeft het kidsteam aan de kinderen  
een muntje gegeven, omdat zij hun verantwoordelijkheid hebben genomen om te luisteren naar het 
kidsteam. 
 
Het is mooi om te zien dat leerlingen van elkaar leren en vol trots praten over onze school en de waarden die 
wel belangrijk vinden! 
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Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op 28 juni. 

Vakantierooster  
2019-2020 
Studiedag: 14 oktober 2019 
Herfstvakantie: 21 t/m 25 oktober 2019 
Studiedag: 19 november 2019 
Studiedag: 6 december 2019 
Vrijdagmiddag voor kerst , 20 december 2019:  
12.00 uur vrij 
Kerstvakantie: 23 december 2019 t/m 3 
januari 2020 
Voorjaarsvakantie: 17 t/m 21 februari 2020 
Studiedag: 9 april 2020 
Goede vrijdag en 2e paasdag: 10 t/m 13 april 
2020 
Meivakantie: 27 apr t/m 8 mei 2020 
Hemelvaartsdag + vrijdag: 21 en 22 mei 2020 
Studiedag: 29 mei 2020 
Pinksteren: 1 juni 2020 
Vrijdagmiddag voor zomervakantie: 3 juli 
2020, 12.00 uur vrij 
Zomervakantie: 6 juli t/m 14 augustus 2020 
 

Gezocht! 
We zijn op zoek naar ouders of andere betrokkenen 
die handig zijn met de naaimachine. Er moeten een 
aantal hoezen gemaakt worden voor om de PAD 
kussens en wiebelkussens. Wie kan ons helpen? Wij 
hebben de stof. 
Graag een reactie naar Marit m.jorna@oecravelijn.nl 
of Connie c.kok@oecravelijn.nl 

 
 

BAG2SCHOOL 
Op 8 mei was er weer een kledinginzamelactie van 
Bag2school. 

Er is 446 kilo ingezameld en dat heeft ons 133,80 
euro opgeleverd! Dit bedrag besteden we aan onze 
PBS beloningswinkel. 
Hartelijk dank voor uw hulp! 
Kleding kan het hele jaar door ingeleverd worden op 
school in een dichte vuilniszak. 
In het najaar staat er een nieuwe inzamelactie 
gepland. 

 
 

Compliment van de maand 
Het compliment van de maand gaat deze keer naar 
Bettina, de moeder van Lyon uit groep F. Zij hielp 
ons twee dagen tijdens het bezoek van de 
schoolfotograaf en nam ook nog eens een tas voor 
speelgoed mee voor ons PBS winkeltje. Bedankt! 
Dat verdient een compliment. 

 

Bijlage 
In de bijlage deze keer: 

- Activiteiten autisme info centrum 
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