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Komen en gaan… 

Nog een week en dan sluiten we schooljaar 2019-2020 af. Het meest 

bizarre jaar uit mijn onderwijs carrière…. De school 6 weken dicht, 

noodopvang (ook in de mei vakantie), online lesgeven, een 4 dagen 

rooster. Dat hadden we een jaar geleden niet kunnen bedenken. 

En toch kijk ik met trots terug… 

Trots op de leerlingen, die hebben laten zien hoe flexibel ze zijn! En 

wat hebben ze hard gewerkt onder de nieuwe omstandigheden. 

Trots op alle ouders/verzorgers, die deeltijd meester of juf moesten 

zijn en ondertussen ook hun eigen werkzaamheden moesten 

uitvoeren. 

Trots op het team van ’t Ravelijn. Wat hebben we veel nieuwe 

manieren ontdekt en wat zijn we creatief in het denken in 

mogelijkheden. 

Gelukkig worden de omstandigheden steeds verder versoepeld, 

waardoor we volgende week goed afscheid kunnen nemen van onze 

groep 8 leerlingen! Dat verdienen ze.  

En alle nieuwe leerlingen kunnen gelukkig a.s. dinsdag komen 

kennismaken op hun nieuwe plek. 

In deze nieuwsbrief een verslag van alles wat wel gewoon doorgaat op 

t Ravelijn. Ik wens u alvast een heerlijke zomer toe en graag tot ziens 

vanaf 17 augustus! 

 

Hartelijke groet, 
Connie Kok Bijker 
Directeur ‘t Ravelijn 

In deze 

nieuwsbrief 

-Komen en gaan 
-Leerlingen 
-Corona maatregelen 
-Team 
-Ravelijn Party 
-PBS 
-Afscheid groep 8 
-Lekker lezen 
-Bereikbaarheid 
-Compliment van de maand 
-Fijne vakantie 
 

 

Agenda 

29 juni sportdag 

30 juni kennismaking nieuwe 

leerlingen 

2 juli afscheid groep 8  

3 juli groep 8 vrij, alle 

leerlingen om 12.00 uur vrij 

6 juli t/m 14 augustus 

zomervakantie 

17 augustus eerste schooldag 

 

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 

Na de heropening van de school op 11 mei, zijn 

er nog meerdere nieuwe  leerlingen gestart, 

vooral in de jongste groep. We hebben de 

kleuter groep daarom gesplitst in twee kleinere 

groepen. Van harte welkom allemaal!  

Ons leerlingenaantal zit nu op 200. Op 1 

oktober waren het er 178. 

Komende week nemen er 38 leerlingen 

afscheid. 36 leerlingen gaan naar het 

voortgezet (speciaal) onderwijs. 1 leerling gaat 

naar het speciaal onderwijs in Meppel en 1 

leerling gaat naar het speciaal basis onderwijs 

in Zwolle. Veel succes op jullie nieuwe scholen! 

 

Na de vakantie stromen er een kleine 20 

nieuwe leerlingen in verdeeld over meerdere 

groepen. Van harte welkom! 

 

 

 

 

 

Corona maatregelen na de 

vakantie 

Tijdens de persconferentie van 24 juni hebben we 

kunnen horen dat de versoepelingen worden 

voortgezet. Fijn! Hoe gaat het er uit zien op school? 

• Per 17 augustus gaan alle leerlingen weer 5 

dagen per week naar school! 

• Brengen en halen. Om de 1,5 meter afstand 

tussen volwassenen te kunnen waarborgen, 

maken we het volgende onderscheid. Leerlingen 

die met de taxi komen, worden tussen 8.20 en 

8.30 uur afgezet op het parkeerterrein. 

Leerlingen die gebracht worden of zelfstandig 

komen verwachten we om 8.30 uur (niet 

eerder). Wanneer de school uit gaat, zullen de 

taxi leerlingen om 13.55 uur naar buiten gaan. 

Leerlingen die door ouders gehaald worden of 

zelfstandig naar huis gaan, komen om 14.00 uur 

uit school. Aan ouders/verzorgers die zelf halen 

het verzoek om niet voor 14.00 uur op het 

parkeerterrein te zijn. Dan zijn de eerste taxi’s 

weer weg en is er plek voor iedereen op het 

parkeerterrein. 

• Bij binnenkomst ontsmetten alle leerlingen en 

volwassenen de handen. 

• We wassen onze handen altijd na het 

buitenspelen, voor het eten en na toiletbezoek. 

• We maken nog geen gebruik van de douches na 

de gymles. 

• De algemene ouderavond op .. september doen 

we online. Helaas lukt het niet om met een 

grote groep ouders 1,5 meter afstand te houden 

in de hal. 

• Ouders zijn onder schooltijd niet welkom in de 

school. Na schooltijd, alleen op afspraak. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.cbsmozaiek.nl%2F&psig=AOvVaw2bbDTkqmfCdIKn1VAzSDAg&ust=1593171352200000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDW6__vnOoCFQAAAAAdAAAAABAD
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TEAM 

Juf Gina is op 29 april bevallen van dochter Noor. Moeder, dochter, vader en grote broers Siem en 

Mick maken het goed! Van harte gefeliciteerd! 

 

Juf Lizzy (groep H) is al een tijdje afwezig nadat ze van de trap is gevallen. Gelukkig knapt ze weer op. 

Beterschap! 

Volgende week donderdag nemen we afscheid van  

- Bianca (leerkracht groep I), zij gaat aan de slag als gedragsspecialist in het basisonderwijs 

- Ilse (leerkracht), gaat haar carrière fulltime voortzetten in het MBO. 

- Carolien (onderwijsassistent groep A), zij gaat aan de slag in het basisonderwijs en daarnaast de 

PABO doen. 

- Anouk (leraarondersteuner groep G), zij gaat aan de slag in het basisonderwijs en start met de 

verkorte PABO opleiding. 

- Rianne (leerkracht), deed afgelopen jaar invalwerk op t Ravelijn, wie weet zien we haar weer. 

- John (leraarondersteuner groep G), zijn detacheringscontract via Vitree is afgerond. John heeft 

de afgelopen jaren de plus klassen mede opgezet. 

- Anke (leraarondersteuner groep H), zij gaat haar carrière voortzetten in de hulpverlening. 

- Lucy, HR adviseur. Zij gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging. 

Per 1 augustus verwelkomen we  Jamie in ons team. Zij gaat 5 dagen aan de slag als 

leraarondersteuner in groep A. Juf Elisa, juf Astrid en juf Willemiek gaan volgend jaar 5 dagen per 

week werken i.p.v. 4 dagen. Het plaatje is daarmee weer rond voor een nieuw schooljaar! 

Wijziging in het Management Team. We gaan komend schooljaar werken met een directeur Connie 

Kok en 3 teamleiders: Gedy Hetebrij (groep A,B, C, E, F), Citha Breedveld (groep D, G, H, I) en 

Angelique Ham (groep J t/m O). Helaas heeft Sacha Holtmaat besloten om op zoek te gaan naar een 

andere baan, dichter bij haar nieuwe woonplaats. Voorlopig blijft ze nog wel op t Ravelijn als 

leerkracht, maar niet meer als internbegeleider/teamleder. Sacha bedankt voor je inzet!! 

 

 

 

 

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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Ravelijn PARTY en Watertappunt 

Op vrijdag 12 juni was het groot feest op ’t Ravelijn! Alle meesters en juffen vierden hun verjaardag tijdens de 

Ravelijn PARTY. 

Veel kinderen kwamen verkleed naar school. Er stond een suikerspinmachine in de klas en daar werden onder 

leiding van Juf Suikerspin de heerlijkste en plakkerigste suikerspinnen van de omgeving gemaakt. Er waren 

circusspelletjes op het plein en we aten broodjes knakworst als lunch!  

Als verrassing werd op deze dag ook eindelijk het watertappunt geopend op het plein! Wethouder Trijn 

Jonkman kwam naar t Ravelijn voor de opening. 

Het watertappunt hebben we kunnen realiseren door middel van subsidie van de gezonde school en de 

gemeente Steenwijkerland. 

Alle leerlingen en teamleden van ’t Ravelijn kregen een mooie dopper cadeau, zodat iedereen volop water kan 

tappen. Heerlijk met de temperaturen van deze week. 

We stimuleren leerlingen om water te drinken i.p.v. zoete drankjes en daarbij gebruik te maken van een 

duurzaam flesje i.p.v. wegwerpplastic.  

       

Zie in de bijlage een artikel uit de Steenwijker Courant over de opening. 

 

Mooie uitspraak:  

Connie: ‘Wie weet wat een wethouder doet?’  

Leerling: ‘Dat is iemand die de wetten bij elkaar houdt!’ 
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PBS 

Tijdens de Corona periode hebben we in samenwerking met buurtzorg Nederland en Stichting 

kinderpostzegels meegedaan aan het project ‘Lieve Brieven’. We ontvingen 200 kaarten waarop de 

leerlingen lieve teksten hebben geschreven aan kwetsbare mensen in onze omgeving. Stichting 

buurtzorg heeft de kaarten bezorgd. Woensdag kwamen de medewerkers van buurtzorg ons een 

bedankje brengen. Veel mensen schreven ons een kaartje terug. Fijn om veel mensen blij te maken 

met een klein gebaar! 

 

PBS uitverkoop!!! 

De afgelopen week was het weer tijd voor de PBS uitverkoop winkel. De leerlingen konden alle 

opgespaarde ravi’s uitgeven. Allemaal dik verdiende ravi’s door het laten zien van Respectvol, Veilig 

en Verantwoord gedrag! Heerlijk om te zien hoe de kinderen er van genoten. Er was keuze genoeg! 
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Afscheid groep 8 

Wat een pechvogels…. Groep 8 2020, geen kamp en ook geen afscheid met een zaal vol ouders… 

Jammer! Maar natuurlijk laten we onze kanjers niet zomaar gaan! 

Donderdag worden ze allemaal om 15.00 uur op school verwacht voor een ‘tropical PARTY!’ 

   

Want afscheid nemen van groep 8, dat doe je maar 1 x en dan doen we het goed. Ze zijn allemaal klaar met ’t 

Ravelijn       en klaar voor de grote overstap naar het voorgezet onderwijs      . Een nieuw begin! 

We wensen ze heel veel succes en hebben er alle vertrouwen in! 

De leerlingen stromen uit naar veel verschillende scholen in de regio op allerlei niveaus: 

 

We gaan jullie missen! Heel veel succes allemaal! 
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Bereikbaarheid 

In de zomervakantie is onze school gesloten en zal 

er niet (of nauwelijks) worden gereageerd op mails 

en parro berichten. 

In geval van nood kunt u altijd contact op nemen 

met Connie Kok via 06 34380298 

 

 

Bijlagen 

- Krantenbericht Watertappunt 

- Vakantierooster 2020-2021 

- Zomeractiviteiten bij de bibliotheek 

 

Compliment van de maand 

 

 

Het compliment van de maand gaat deze maand 

naar Monique van de Berg, moeder van 

Kyandro uit groep M. Monique is jarenlang lid 

geweest van de oudercommissie, met name in de 

rol van verkeersouder. Ze neemt nu afscheid. 

Monique ontzettend bedankt voor je inzet! Er 

komt een bos bloemen naar je toe! 

Ook een bedankje aan Femke en Henriette, de 

oudergeleding van de MR. Tijdens de Corona 

periode hebben ze extra vaak  constructief 

meegedacht. Heel fijn! 

 

 

 

Lekker lezen tijdens de 

vakantie! 

Vanaf  1 juli is er weer de gratis vakantie bieb. 

www.vakantiebieb.nl 

Je kunt hier gratis de leukste (luister) boeken 

downloaden. 

 

HOERA ZOMER 

In de zomer ben ik blij. 

Geen sjaal, geen jas. 

Het voelt zo vrij. 

Een jurk, een korte broek. 

En met mijn slippers aan, 

Kan ik zo naar buiten gaan! 

 

 

 

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
http://www.vakantiebieb.nl/

