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Nieuwsbrief Onderwijs Expertise Centrum ’t Ravelijn schooljaar 2021-2022 
Uitgave 2 
24 september 2021 

Iedereen mag het horen!!! 

Vlak voor de zomervakantie hoorden we dat we officieel PBS school zijn. Er 

werd taart gegeten en we beloofden de leerlingen een groot feest om het te 

vieren in het nieuwe schooljaar. Maandag 20 september was het zover… 

iedereen mocht het horen. WE ZIJN PBS SCHOOL! Met de mannen van 

www.emmertrommelen.nl maakten we er een prachtig feest van. Een genot 

om mee te doen, mee te voelen en mee te luisteren. Wat een eenheid. 

     

En wat betekent het ook alweer? Een PBS school heeft een schoolbrede 

aanpak vanuit gedeelde waarden (Respect Veiligheid Verantwoordelijkheid), 

daardoor ontstaat een veilige, positieve leeromgeving, er is 

structurele bekrachtiging van gewenst gedrag en er zijn duidelijke 

consequenties voor ongewenst gedrag. 

Leerlingen op een PBS school 
… voelen zich veiliger 
… gedragen zich sociaal vaardiger 
… vertonen minder probleemgedrag 
… laten betere schoolprestaties zien 
… hebben daardoor meer effectieve leertijd 
… worden minder vaak slachtoffer van fysiek of verbaal geweld 
… voelen zich meer betrokken bij het leerproces 
 
Hartelijke groet, 

 

Connie Kok Bijker, Directeur ’t Ravelijn   
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 Agenda 

 

-6 t/m 15 oktober 
Kinderboekenweek 
-18 t/m 22 oktober 
herfstvakantie 
-25 oktober studiedag, 
leerlingen vrij 
-26,27,28 oktober 
oudergesprekken 
- 1 november  
Bag2school kleding actie 
-18 november 
Voorlichting V(S)O, ouders 
groep 7 en 8. 
-3 december 
Sinterklaasviering 
 
 

http://www.emmertrommelen.nl/
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 

verlof 
Astrid is sinds deze week officieel met zwangerschapsverlof. 
Moniek volgt komende week. En de week daarop gaat ook 
Hanneke met verlof. Hendrienke is 28 weken zwanger en 
mag ivm Corona risico’s niet meer in de groep werken. 
 
sollicitaties 
De afgelopen weken hebben we meerdere 

sollicitatiegesprekken gevoerd voor de vervanging van de 

zwangere collega’s. Leerkracht Wieke is deze week gestart in 

groep D en E. Leraarondersteuners Jolien en Annet starten 

per oktober en november. We zijn nog bezig met het 

opvullen van de laatste gaatjes. 

lerarentekort 
Het valt niet mee om alles rond te krijgen. Met name 
leerkrachten zijn zeer schaars. We maken ons grote zorgen 
over het gebrek aan vervangende leerkrachten bij ziekte. We 
zullen er alles aan doen om te voorkomen dat groepen naar 
huis moeten bij ziekte, maar helaas kunnen we niets 
garanderen. Het lukt niet altijd om het op te lossen. 
 
studiedag 
Dinsdag hadden we als team een waardevolle studiedag. 

Deze dag was onderdeel van 3 studiedagen door Natuurlijk 

leren met als onderwerpen: Mentale modellen, boeiend 

onderwijs en breinkennis. 

geslaagd 
Tijdens de studiedag werden Nadja en Moniek in het 
zonnetje gezet. Zij hebben de afgelopen jaren de opleiding 
Master SEN gevolgd en zijn beiden geslaagd. Een super 
knappe prestatie. En mooie aanvulling op de expertise van 
ons team! Van harte gefeliciteerd. 

 

 
 

 

    

 

Leerlingen 

Op dit moment zitten er 178 leerlingen op 
t Ravelijn. De komende weken zullen er 
een aantal nieuwe leerlingen instromen in 
diverse groepen. 
 
 

 

 

 Ouderbijdrage 

Begin oktober ontvangt u via Parro / mail 

een betaallink voor de vrijwillige 

ouderbijdrage. 

De ouderbijdrage wordt gebruikt voor 

activiteiten waar wij geen vergoeding voor 

krijgen, maar die het onderwijs wél leuker 

maken. Denk aan vieringen zoals 

Sinterklaas, Kerst en Pasen, 

(afscheid)cadeautjes, afscheid groep 8, 

schoolfeesten, attenties bij ziekte etc. 

De ouderbijdrage is in overleg met de MR 

vastgesteld op 25 euro per kind, per 

schooljaar. De ouderbijdrage is vrijwillig, 

maar weet dat we zonder ouderbijdrage 

bovenstaande activiteiten niet kunnen 

uitvoeren. 

Voor schoolreis/schoolkamp ontvangt u 

t.z.t een aparte factuur. 
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Kinderboekenweek 

Op woensdag 6 oktober begint de Kinderboekenweek. Het 

thema van dit jaar is: worden wat je wil. De week 

staat in het teken van leesactiviteiten en we organiseren 

weer een kinderboekenruilmarkt op maandag 

11 oktober. Heeft u thuis nog kinderboeken die niet meer 

worden gelezen, maar nog wel in goede staat zijn? Dan 

kunnen de kinderen deze boeken vanaf maandag 27 

september meenemen naar school. Het is de bedoeling 

dat alle leerlingen in de Kinderboekenweek een boek 

krijgen! De boeken die overblijven worden uitgezocht en 

eventueel bewaard voor de schoolbieb. 

       

   

 

 

 

 

Week tegen het Pesten  
27-9 t/m 1-10 2021 

Dit jaar is het thema van de week tegen het 

pesten; “Samen aan zet”. Samen zorgen 

wij ervoor zorgen dat pesten niet voor komt op ’t 
Ravelijn. Dat doen we samen door aardig te zijn 
voor elkaar, elkaar complimenten te geven en 
respect te tonen.  
Dit jaar gaan we een ook schoolbrede opdracht 
doen, waar alle klassen hun “steentje” aan bij 
dragen aan een complimenten muur. 
Tevens staat deze week de tweede PBS pest 
preventie les op het programma. Aan het eind 
van de week, wordt in elke klas het anti-pest-
contract ondertekend door de leerlingen en 
leerkrachten. 

 

Aanpassingen Corona maatregelen op school 

Gelukkig gaat het de goede kant op met de Corona besmettingen. De versoepelingen hebben ook invloed op de 

maatregelen die we als school treffen. 

- Leerlingen die besmet zijn met Corona blijven thuis. Maar de hele klas hoeft niet meer in quarantaine. Alle 

leerlingen zonder klachten kunnen gewoon naar school. De GGD voert bron- en contact onderzoek uit en 

kan besluiten dat er nog een enkele leerling in quarantaine moet. 

- Ouders zijn weer welkom in de school voor een gesprek. 

- Ouders mogen weer ingezet worden voor hulp in de school of voor ondersteuning bij activiteiten. 

Leerlingen met klachten (veel hoesten, keelpijn, koorts) blijven thuis en laten zich testen of wachten tot ze 24 uur 

klachten vrij zijn. 
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Brengen en halen 

Alle leerlingen moeten om 8.30 uur binnen zijn en gaan om 14.00 uur weer met de leerkracht naar 

buiten. 

Leerlingen lopen over de gele stoep van en naar de taxi, auto of fiets. 

De grote parkeerplaatsen voor de school zijn voor de taxibusjes en voor invaliden. De kleine 

parkeerplaatsen zijn voor personeel en voor ouders/verzorgers die komen brengen en halen. 

 

 

We zien dat de meeste kleine parkeerplaatsen vol staan met auto’s van het personeel. Ons team is flink 

gegroeid.  

We willen ouders/verzorgers die zelf komen halen om 14.00 uur vragen om te 

parkeren op het grote parkeerplein bij het gebouw vlak voor onze school 

(voorheen het werkplein). Dit gebouw staat leeg er is daar meer dan voldoende 

plek om kort te parkeren. U loopt daarna via de stoep naar school (ca 100 

meter) om uw kind op te halen. 

Hiermee voorkomen we dat auto’s langs de stoep en straat geparkeerd worden. Dit is onveilig! 
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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 29 oktober ontvangt u de volgende 
nieuwsbrief. 

 

 

 

Compliment van de 
maand 

 
Het compliment van de maand gaat deze 
keer naar alle leerlingen die er maandag 
een geweldig trommelfeest van gemaakt 
hebben! 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
Bereikbaarheid 
Van maandag t/m vrijdag zijn we 

bereikbaar op 0521 712500. Tussen 8.30-

14.00 uur worden we liever niet 

gestoord. In geval van nood kunt u altijd 

contact op nemen met Connie Kok via 

0634380298.  

 

 

 

 

Ontwikkelingsperspectief 

Voor de herfstvakantie ontvangt u per mail het 

ontwikkelingsperspectief en de individuele 

handelingsplannen van uw kind. Op 26, 27 en 28 oktober 

bespreekt de leerkracht de plannen met u. U ontvangt 

daarvoor een uitnodiging via Parro. U mag zelf kiezen 

voor een gesprek op school of via een online verbinding. 

Het Ontwikkelingsperspectief moet jaarlijks door de 

gezaghebbenden getekend worden. 

Wie versterkt onze MR? 

 
Aan alle ouders: wij zijn op zoek naar een nieuw MR-lid! 

MR staat voor Medezeggenschapsraad en bestaat uit 

leerkrachten én ouders. Elke school moet een MR 

hebben. Ingewikkeld of spannend? Helemaal niet! 

Ongeveer 6x per jaar komen we samen en praten we 

over verschillende onderwerpen. Denk aan personeel en 

bezetting, schoolprogramma, parkeren, check-in-check-

out, PBS, enz. Je hoeft geen verstand van zaken te 

hebben en je mag ook gewoon eens meeluisteren om te 

kijken of je het ziet zitten. Wil je er meer over weten of 

je meteen aanmelden? Laat het ons weten! We zijn 

bereikbaar via mr@oecravelijn.nl  

Groetjes Henriëtte Timens en Femke van Houwelingen 

(beide ouders van kinderen op ’t Ravelijn) 

 

http://www.oecravelijn.nl/
mailto:mr@oecravelijn.nl

