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Nieuwsbrief Onderwijs Expertise Centrum ’t Ravelijn schooljaar 2020-2021 
Uitgave 9 
23 april 2021 

Koningspelen 

Op de valreep voor de meivakantie vieren we vandaag de Koningspelen. Wat 

fijn om in een schooljaar waarin nauwelijks iets door kan gaan, toch een 

feestje te vieren!  

De afgelopen weken kregen meerdere groepen opnieuw te maken met 

besmettingen en quarantaine. Het blijft veel vragen van ouders, leerlingen 

en van het team. We moeten nog even volhouden. Het eind lijkt in zicht…. 

Vanaf volgende week tijd om even afstand te nemen van school en te 

genieten van twee weken meivakantie. Een vakantie met een aantal 

bijzondere dagen; Koningsdag, 4 en 5 mei, Moederdag. Tijd om met elkaar te 

vieren, te herdenken en samen te zijn. Geniet er van! 

Vanaf 10 mei hopen we iedereen gezond terug te zien op school en maken 

we ons op voor het laatste stukje van  dit bijzondere schooljaar! 

Fijne vakantie! 

 

Hartelijke groet, 

   
Connie Kok Bijker 
Directeur ’t Ravelijn   

In deze 

nieuwsbrief 

-Team 
-Schoolreis/schoolkamp 
-Leerlingen 
-Bag2school 
-Volgende nieuwsbrief 
-Zelf testen 
-Schoolfotograaf 
-Buiten bewegen 
-Doe Koe actie 
-Geef een boek cadeau 
-Nationaal Onderwijs 
Programma 
-Compliment 
-Berikbaarheid 
 
 

 
Agenda 

 

 
-26 april t/m 7 mei: 
Meivakantie 
-13 en 14 mei: vrij i.v.m. 
Hemelvaart 
-21 mei: Ravelijn Party 
-24 mei: vrij i.v.m. 2e 
Pinksterdag 
-Zomervakantie vanaf 9 
juli om 12.00 uur 
 

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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Team 

Helaas is Angelique (teamleider bovenbouw) tijdelijk 

uitgevallen. Angelique heeft in oktober Corona gehad 

en heeft te maken met veel rest verschijnselen. Op 

advies van de arts richt ze zich nu volledig op haar 

herstel. De overige MT leden (Gedy, Citha en Connie) 

nemen haar taken zoveel mogelijk over. Beterschap 

Angelique! 

Marjan (groep N) is helaas ook uitgevallen door ziekte. 

Ze wordt vervangen door Sandra en Helga. 

Astrid (groep M) is sinds twee weken afwezig i.v.m. 

Corona. Ze hoopt na de meivakantie weer te zijn 

opgeknapt. Patrick, Marjan en Wouter hebben haar 

vervangen. 

Marit (autisme coach) is deze week geopereerd aan 

haar hand, na een complexe breuk. 

Beterschap allemaal! 

 

    

 

 

 

 

 

Leerlingen 

Na de vakantie gaat Sean starten in groep P.  
Veel plezier Sean! 

 

Schoolreis/ schoolkamp 

Helaas konden de schoolreisjes en het schoolkamp 

niet doorgaan op 23 april. Tot en met mei zijn alle 

uitstapjes vanuit school afgelast. (In overleg met de 

andere scholen in Steenwijk). We hopen dat we aan 

het eind van het jaar toch nog een schoolreisje/ 

schoolkamp kunnen organiseren. We houden u op de 

hoogte. 

Er is nog geen factuur gestuurd voor 

schoolreis/schoolkamp. Deze zullen we pas versturen 

zodra we een concreet plan hebben. 

Zoals eerder aangegeven vervallen de geplande 

studiedagen de rest van het schooljaar. Op 8 juni 

wordt er dus gewoon lesgegeven. 

 

Bag 2 school 

 

Op maandag 17 mei staat er weer een 
bag2school actie gepland. Na de vakantie 
zullen we de zakken uitdelen. 
 
Wat mag er in de zakken? 
-Goede kwaliteit tweedehands kleding 
-Lakens 
-Dekens 
-Gordijnen 
-Knuffelbeesten 
-Schoenen (per paar) 
-Riemen/ceintuurs 
-Handtassen 
 
We ontvangen 30 cent per ingezamelde kilo 
kleding. Van dit geld kopen we o.a. spullen 
voor onze PBS beloningswinkel. 
Een goede reden om in de vakantie de kasten 

even op te ruimen      . 
Het mag ook meegegeven worden in een goed 
dichtgeknoopte vuilniszak.  
Alvast bedankt! 
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Schoolfotograaf 
Op 11 en 12 mei komt de schoolfotograaf 
op bezoek. Er wordt volledig Coronaproof 
gewerkt.  De fotograaf zal ruim voldoende 
afstand houden. Alle leerlingen komen 
individueel op de foto en er wordt een 
groepsfoto gemaakt. Na afloop ontvangt u 
een code waarmee u de foto’s online kunt 
bekijken en eventueel bestellen. Er worden 
geen broertjes/zusjes foto’s gemaakt. 
 

 
  

 

Corona zelftesten 

Een zelftest is een coronatest die zelf thuis voor de zekerheid 

afgenomen kan worden wanneer u geen klachten heeft. 

Bijvoorbeeld als u naar school of werk moet. Zelftesten zijn 

bedoeld als extra middel om verspreiding van het coronavirus te 

voorkomen. Door zelftesten te gebruiken kunnen besmettingen 

eerder opgespoord worden. Dat zorgt voor meer veiligheid als u 

met mensen in contact komt. Zelftesten zijn dus niet bedoeld om 

te testen bij klachten of om te testen voor toegang tot een 

evenement omdat de uitslag van een zelftest minder nauwkeurig 

is. Deze regels gelden ook voor kinderen en medewerkers van 

onze school. Wanneer uw kind dus klachten heeft moet u nog 

steeds een afspraak maken bij de GGD en is een zelftest niet 

toegestaan om uw kind toch naar school te kunnen laten gaan. 

Positieve zelftest 

Is de uitslag van de zelftest positief? Dan heeft u waarschijnlijk 

corona. U moet dan maatregelen treffen, zoals thuisblijven. Ook 

uw huisgenoten blijven thuis. Én u moet de uitslag laten 

bevestigen door een test door de GGD. Een zelftest is namelijk 

minder betrouwbaar dan de test op de GGD testlocatie. Hierdoor 

is er kans dat uw positieve uitslag vals alarm is. Als de her test bij 

de GGD negatief is, mogen u en uw huisgenoten weer naar 

buiten. 

Negatieve zelftest 

Is de uitslag van de zelftest negatief? Dan heeft u waarschijnlijk 

geen corona. Maar let op: een negatieve testuitslag is bij een 

zelftest minder betrouwbaar dan bij een test die door een 

professional is afgenomen. Blijf dus voorzichtig en blijf u houden 

aan de basisregels tegen verspreiding van het coronavirus, zoals 

afstand houden, handen wassen en thuisblijven bij klachten. Blijf 

ook extra voorzichtig rondom mensen met een kwetsbare 

gezondheid. 

Alle medewerkers in het onderwijs krijgen 25 snel testen om 

vrijwillig te gebruiken op het moment dat er geen klachten zijn. 

Hiermee hopen we de kans op een besmetting nog kleiner te 

maken. 

Leerlingen worden op school nooit getest! 

 

 

 

Buiten bewegen 

Sociaal werk De Kop organiseert in de 

meivakantie, van 3 tot en met 7 mei, voor 

kinderen van basisschoolleeftijd leuke 

sportactiviteiten. Inschrijven kan via 

www.sjorssportief.nl. Voor meer informatie 

kun je mailen naar 

buurtwerksport@sociaalwerkdekop.nl 

 

In de bijlage een overzicht van alle 

activiteiten in de buurt. 

mailto:buurtwerksport@sociaalwerkdekop.nl
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DoeKoe actie 
Van 19 april t/m 23 mei 2021 kun je 
weer doekoe sparen voor jouw school! 
In samenwerking met Arla Foods en 
Unilever kan je sparen voor sport- en 
spelmaterialen voor op 
het schoolplein, de gymles of de 
sportdag. 
Bij aankoop van geselecteerde 
actieproducten ontvang je 2 doekoe-
munten. Deze kun je in de winkel 
doneren aan één van de deelnemende 
scholen in de buurt van de winkel. De 
aangemelde scholen kunnen de 
doekoe-munten vanaf 31 
mei inwisselen voor de sport- en 
spelmaterialen.  

 
 
Misschien is er wel een Coop winkel bij 
u in de buurt, maar kunt u daar de 
munten niet inleveren voor ’t Ravelijn. 
Dan mag u de munten ook op school 
inleveren. Wij zorgen er dan voor dat 
ze in Steenwijk bij de Coop worden 
ingeleverd ten gunste van ’t Ravelijn. 
Alvast bedankt. 
 
Alle leerlingen hebben vandaag een  
kleurplaat en een flyer met meer 
informatie ontvangen. 
Kijk voor meer info op coop.nl/doekoe 
 

 

 

 

 

Geef een boek cadeau! 

Voorlezen en vrij lezen zijn essentieel voor de 

(taal)ontwikkeling van kinderen. Het effect op 

woordenschatontwikkeling is onevenaarbaar: met een 

kwartier vrij lezen per dag leren kinderen gemiddeld 1000 

woorden per jaar! 

 

De campagne Geef een (prenten)boek cadeau heeft als 

missie om alle kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten 

opgroeien tussen de mooiste boeken. Wat zou het mooi zijn 

als ieder kind een eigen verzameling met de mooiste 

kinderboeken in zijn kamer heeft staan – met als resultaat 

dat boeken een vaste plaats krijgen in zijn of haar leven. Om 

die boekenkast te vullen, bundelen boekhandels en diverse 

partners ieder jaar hun krachten om  in het voorjaar een 

jeugdboek en een prentenboek beschikbaar te stellen voor 

een klein bedrag. 

 

Dit prachtige boek van Tonke Dragt is vanaf 23 april te koop 

bij vrijwel alle boekhandels voor het kleine bedrag van 3,50 

euro. 

Eind mei volgt er binnen dezelfde actie een prentenboek. 

https://www.coop.nl/pagina/doekoe-actieproducten
https://www.coop.nl/pagina/doekoe-actieproducten
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www.oecravelijn.nl                
Neem eens een kijkje op onze website. U vindt hier 

veel informatie over de school; schoolgids, 

kalender, verlofformulieren,  MR, ziekmelden, 

vacatures, actuele zaken, digitale rondleiding etc.  

 

Volgende nieuwsbrief 
Op 28 mei 2021 ontvangt u weer een nieuwsbrief. 

 

 

 

Compliment van de maand 

 
Het compliment van de maand gaat naar onze 

sport stagiaire GERBEN, voor het 

organiseren van de Koningspelen op ’t Ravelijn. 
Goed gedaan! Dank je wel. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Bereikbaarheid 
Tijdens de vakantie zijn we niet bereikbaar via ons 
vaste nummer. Mail/parro worden niet of 
nauwelijks gelezen. 
In geval van nood kunt u altijd contact op nemen 

met Connie Kok via 0634380298.  

 

 

 

 

Nationaal Programma 

Onderwijs 

Misschien heeft u via de media al gehoord over het 

Nationaal Onderwijs Programma. Komende jaren 

komt er extra geld beschikbaar voor het onderwijs. 

Scholen brengen voor de zomervakantie van 2021 de 

cognitieve, executieve en sociale vertragingen van 

hun leerlingen vanwege corona, in beeld. Op basis 

van deze analyse stelt elke school een Schoolscan 

op: een meerjarenplan, passend bij lokale situatie, 

gebruik makend van effectieve interventies. De 

interventies kunnen worden gekozen uit een 

menukaart die opgesteld zal worden door de 

overheid.  

Schoolteams en leraren hebben een belangrijke 

stem in de Schoolscan en ook de MR zal moeten 

instemmen. 

Ook op onze school zijn we bezig met de analyse en 

denken we na over passende interventies voor 

duurzame verbeteringen. Voor de zomervakantie 

hopen we ons definitieve plan klaar te hebben. 

 

Meer informatie is te vinden op: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronav

irus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/nationaal-

programma-onderwijs  

http://www.oecravelijn.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/nationaal-programma-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/nationaal-programma-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/nationaal-programma-onderwijs

