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Nieuwsbrief ’t Ravelijn schooljaar 2019-2020 
Uitgave 6 
3 februari 2020 
 

 
  

Meten is weten…. 
 
De afgelopen weken stonden traditie getrouw in het teken van 
(Cito) toetsen. Een veel besproken onderwerp… Is het echt nodig ? 
Waarom toetsen we?  We meten wat we willen weten. Een toets 
is voor een ons als een ‘peilstok’. Hoe staan we er voor? Zijn de 
doelen gehaald? Zo ja, hoe nu verder? En zo niet, wat heeft deze 
leerling nodig om de volgende keer wel het doel te halen. En dat is 
het . Niet meer en niet minder… Een toets is nooit een doel op 
zich. En ieder kind/mens heeft heel veel kwaliteiten die niet 
worden gemeten met een cito toets…. 
 

 
 
 
We hopen de komende week alle ouders/verzorgers te ontmoeten 
tijdens de voortgang gesprekken. 
 
Hartelijke groet, 
Connie Kok Bijker 
Directeur OEC ‘t Ravelijn 
 
 

Agenda 
 

 
 

3,5 en 6 februari oudergesprekken 
17-21 februari voorjaarsvakantie 

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

De afgelopen weken zijn: Sam, Axl, Djayden, Lorenzo, 
Floor, Jaysen, Delano, Jayson en David gestart. 
We hopen dat jullie een fijne tijd hebben op ’t Ravelijn! 

 
 

 
 

 
 

TEAM 
Juf Brenda (groep B) is bevallen van zoon Sam! 

Vader, moeder, zus en broer maken het goed. 
Van harte gefeliciteerd! 

 
 

Juf Monique D (groep N) heeft donderdag 30 
januari afscheid genomen van t Ravelijn. Ze wordt 
vanaf volgende week vervangen door juf Marjan.  

Daardoor kan Marjan niet meer werken in groep A 
en O. In groep A komt juf Rianne op vrijdag en in 
groep O staat vanaf volgende week juf Tineke op 

woensdag. 
 

Juf Anke (groep H) is deze week geopereerd en 
mag minsten 6 weken niet werken ivm herstel. 

 
We hebben twee nieuwe leraarondersteuners 

kunnen benoemen! 
Juf Renee gaat Anke vervangen in groep H. En 
meester Alwin wordt de leraarondersteuner in 

groep D en E. 
Daarmee is alles weer rond en dat dit heel fijn in 

de ze tijden waarin het moeilijk is om goede 
mensen te vinden! 

 
 
 
 
 

Ouderbijdrage / schoolkosten 
Jaarlijks krijgen ouders/verzorgers een factuur voor de 
(vrijwillige) ouderbijdrage en overige schoolkosten 
(schoolreis/schoolkamp).  
De hoogte van het bedrag wordt vooraf afgestemd met 
de MR. Normaal gesproken factureren wij in 
oktober/november. Misschien is het u opgevallen dat 
de facturen nog niet verzonden zijn. Dit heeft als reden 
dat we bezig zijn met een ‘schoolkassa’. Zodra dit werkt 
kunnen we betaalverzoeken versturen (betalen via 
ideal). Dit maakt betalen minder omslachtig. We hopen 

dan ook minder herinneringen te hoeven sturen      . 
 
De factuur komt dus alsnog. Wat kunt u verwachten? 
De ouderbijdrage is vastgesteld op 25 euro per kind.  
Daarnaast zijn er kosten voor schoolreis/schoolkamp.  
Het totale factuur bedrag (ouderbijdrage en 
schoolreis/schoolkamp is voor  
groep A: 45 euro,  
groep B t/m M 55 euro 
en voor de schoolverlaters 75 euro.  
Voor meer informatie over de ouderbijdrage verwijzen 
we naar de schoolgids. www.oecravelijn.nl 
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PBS  

      
 

In de eerste week van januari heeft het kidsteam een 

rondleiding verzorgd voor alle nieuwe leerlingen. 

Er is ook weer een vergadering geweest, waarin het 

kidsteam onder andere heeft meegedacht over de 

invulling van de PBS week.  

Sandra is als PBS coördinator heel druk bezig met alle 

zaken die nodig zijn voor de certificering. Het gaat 

echt de goede kant op.  

 

 

 
 

Veilig van en naar 
school…. 
We zijn het schooljaar goed begonnen qua 
veiligheid op het parkeerplein, maar 
langzamerhand zien we dat veel mensen 
zich niet aan de afspraken houden…..En 
dat moeten we niet willen! Veiligheid 
staat voorop. 
Daarom opnieuw een dringend verzoek: 

- Parkeren doe je alleen op een 
parkeerplek! Dus niet langs de 
straat, langs het voetpad, op de 
weg in de bocht, langs het spoor, 
op het gras…. 

- Indien er geen plek is op ons 
parkeerplein, dan is er altijd plek 
bij de buren van het werkplein of 
op de P&R parkeerplaats. (via het 
voetpad sta je dan in een 
minuutje op ons plein.) 

- De invalidenparkeerplaats is 
alleen bedoeld voor mensen met 
een invalidenkaart. 

Alleen samen kunnen we het veilig 
houden. Dus laten we elkaar aanspreken! 

 
Verder valt het ons op dat meerdere 
kinderen op de fiets komen, zonder 
werkende verlichting! Dit levert echt 

gevaarlijke situaties op. Controleert u de 
verlichting even? 

 
Alvast bedankt! Samen staan we sterk. 
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Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 
28 februari 2020. 

Compliment van de maand 

 
Het compliment van de maand gaat deze keer naar 

stagiaires Tamara en Danique. Zij bieden per week 
verschillende spellen tijdens de pauze aan! 
week 2: Paaltjes voetbal 
week 3: Springtouwen 
week 4: Stand in de mand 
week 5: Fopbal 
week 6: Schipper mag ik over varen? 
week 7: Annemaria koekoek  
week 8: Lummelen 
week 9: moeder hoe laat is het? 
week 10: bowlen 

 
Leerlingen kunnen zelf kiezen of ze mee willen doen. 
Bedankt voor jullie inzet meiden. Veel leerlingen vinden 
de pauze zo extra leuk! 
 
 

 
 
. 

Bereikbaarheid 
We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 
8.00-16.30 uur op 0521-712500. Tussen 8.30 – 
14.00 uur geven we les en worden we liever niet 
gestoord.  
Daarnaast zijn we op werkdagen bereikbaar per 
mail of parro app.  
In geval van nood kunt u altijd contact op nemen 
met Connie Kok 06 34380298. 

 

Audit 
Op 25 februari vindt er, op ons verzoek, een externe 
audit (kwaliteit meting) plaats op onze school. We zijn 
nu ruim 1 ½ jaar onderweg sinds de samenvoeging. Voor 
ons een goed moment om te kijken waar we staan. Wat 
gaat goed en wat kan beter? 
Via een volgende nieuwsbrief zullen we een 
terugkoppeling doen. 

 

Tevredenheid onderzoek 
Komende maand zullen we per mail een ouder 
tevredenheid onderzoek uitzetten. 
We hopen dat zoveel mogelijk ouders deze 
enquête willen invullen, zodat we een goed beeld 
krijgen van de mening van ouders over onze 
school. U ontvangt per mail een link naar de 
enquête. Het betreft een anoniem onderzoek. We 
zien wel wat er is ingevuld, maar niet door wie. 
Alvast bedankt voor uw input! 

 
Er wordt ook een leerling- en medewerker 
tevredenheidsonderzoek uitgezet. 


