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Nieuwsbrief ’t Ravelijn schooljaar 2018 - 2019 
Uitgave 1 
7 september 2018 
 

 
  

Een goed begin…. 
 
Wie heeft er wakker gelegen vannacht? Dat was 
een vraag die maandag ochtend tijdens de koffie 
door een van de teamleden werd gesteld. Wat 
bleek.... iedereen had onrustig geslapen. Een 
‘nieuwe’ school, en nieuw team, een nieuw lokaal, 
een nieuwe groep kinderen. Spannend en 
uitdagend tegelijk. Niet alleen voor leerlingen, 
maar ook meesters en juffen. Wat hebben we er 
met z’n allen veel zin in om er een prachtig 
schooljaar van te maken op ’t Ravelijn! 
Gelukkig kwamen alle leerlingen gezond weer op 
school. En om 9.00 uur was het alsof het nooit 
anders geweest was….. 
Wat een goed begin! 
Ik wens alle leerlingen en ouders een fantastisch en 
leerzaam schooljaar toe.  
 

 
 
 
 
Hartelijke groet, 
Connie Kok Bijker 
Directeur t Ravelijn 
 
 
 
 

Agenda 
 
Startgesprekken vanaf 10 
september 
 
PAD weken, 10 t/m 21 september 
 
24 september, studiedag, leerlingen 
vrij 
 
2 oktober, algemene ouderavond 
 
3 t/m 11 oktober, 
Kinderboekenweek 
 
11 oktober, afsluiting 
Kinderboekenweek 18.00-19.00 uur 
 
22 t/m 26 oktober, herfstvakantie 

In deze nieuwsbrief 
- Een goed begin 
- Lief en leed 
- Startgesprekken en 

huisbezoek 
- ICT opstartproblemen 
- Belangrijk! 
- PAD weken 
- Studiedagen 
- Compliment van de week 
- Volgende nieuwsbrief 
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Lief en leed uit het team 
Juf Hanneke is op 1 september bevallen van een 
zoon! Hij heet Levi. Moeder en zoon maken het 
goed. Van harte gefeliciteerd! 

 
Juf Yvonne heeft jaren als leerkracht gewerkt op 
de Voetelinkschool. Helaas is ze ernstig ziek en 
daardoor heeft ze haar taken als leerkracht neer 
moeten leggen. Ondanks haar ziekte is Yvonne 
altijd zeer betrokken bij onze school en op dit 
moment voelt ze zich zo goed dat ze op maandag 
en dinsdag komt ondersteunen in groep I.  
 
Juf Marleen (gedragswetenschapper) heeft 
tijdens haar vakantie een gecompliceerde 
polsbreuk opgelopen, waardoor ze nog niet kan 
werken. We hopen haar snel weer te zien en 
wensen haar beterschap. 
 
Juf Corinne (maatschappelijk werk) is in de 
vakantie ook uitgevallen door ziekte. Ook haar 
wensen we beterschap. 
 
Meester Danny (gym) was de eerste week afwezig 
vanwege privé omstandigheden. Hij start 
volgende week weer. 
 
Juf Machteld (leerlingbegeleider) heeft per 1 
oktober een andere baan. Mooie kans voor haar, 
maar we zullen haar kennis op gebied van 
hoogbegaafdheid enorm gaan missen. We zijn 
bezig met het inzetten van een kundige 
vervanger. 

 
 
 
 
 

Startgesprekken en huisbezoek 
De komende zal de leerkracht een afspraak met u maken voor 
een startgesprek of een huisbezoek. 
Leerlingen die nieuw zijn op onze school krijgen bezoek thuis. De 
ouders van de leerlingen die al langer op t Ravelijn zitten 
worden z.s.m. uitgenodigd voor een startgesprek. Dit gesprek is 
bedoeld als een kennismaking. De leerlingen mogen ook 
aanwezig zijn bij dit gesprek. U mag als ouder bepalen of u dit 
wel/niet wilt. Tijdens het gesprek horen we graag van u wat u 
verwacht van dit schooljaar, waar we extra op moeten letten, 
welke doelen u belangrijk vindt etc. Een goede samenwerking 
met ouders is voor ons een voorwaarde om een leerling verder 
te helpen. 

 

ICT opstart problemen 
Helaas is niet alles op rolletjes verlopen in de overgang naar de 
nieuwe school. Vooral op ICT gebied zijn er wat opstart 
problemen. Er is deze week hard gewerkt door onze eigen ICT-
ers en Heutink om het op te lossen. De touchscreen borden 
werken weer. Alle chroombooks voor leerlingen zijn geleverd 
en geïnstalleerd. We wachten nog op de oplaadkasten, daarna 
kunnen we hiermee aan de slag met de leerlingen. 
Ook met mail en telefoon waren er wat problemen, maar die 
zijn inmiddels verholpen. 
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Belangrijk! 
Nieuwsbrief   
U ontvangt de nieuwsbrief iedere laatste vrijdag van de maand. Deze keer per mail en op papier. Hierna alleen per mail. De 
nieuwsbrief wordt verzonden naar de emailadressen van ouders. Zorgt u er voor dat we de juiste adressen hebben?  
 
Ravelijn tas met kalender 
Vandaag heeft iedere leerlinge een blauwe Ravelijn tas gekregen met daarin de schoolkalender. In deze kalender staan alle 
belangrijke data  en informatie voor dit schooljaar. Per leerlingen is er 1 kalender.  
De tas kan als gymtas gebruikt worden. Dan graag de naam van uw kind er op schrijven. 
 
Website 
Website: www.oecravelijn.nl (hier wordt nog aan gewerkt) 
 
Email 
Email: voorletter.achternaam@oecravelijn.nl b.v. c.kok@oecravelijn.nl  
Leerkrachten zijn op werkdagen bereikbaar via mail. In principe mailen we niet in het weekend. Mail is handig, maar vervangt 
geen gesprekken. 
 
Parro 
De leerkrachten zullen wekelijks met ouders contacten via de Parro App. Uiterlijk volgende week ontvangt u hiervoor de 
inloggegevens. Een moderne, snelle en veilige manier voor het delen van berichten. Lukt het u niet om de app te downloaden 
of krijgt u een foutmelding. Loop dan even binnen. We helpen u graag op weg! 

Alles wat je met elkaar deelt in Parro is beveiligd en onzichtbaar voor de buitenwereld. Communicatie is 
altijd binnen je eigen groep of direct tussen ouder en leerkracht. Je telefoonnummer blijft privé.  
 
Telefoon 
Ons telefoonnummer: 0521 712500. Op dit nummer zijn we op schooldagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur. 
In geval van nood kunt u contact opnemen via het mobiele nummer van  Connie Kok 06 34 38 02 98  
 
Start  
De lessen starten om 8.30 uur. Vanaf 8.20 uur zijn de leerlingen welkom om school. De deuren en hekken worden dan 
opengedaan. En er is toezicht op het parkeerplein.  Alle leerlingen mogen meteen doorlopen naar binnen! De leerkracht vangt 
de leerlingen op in de klas. 
Voor 8.20 uur is er geen toezicht op het parkeerterrein! 
 
Ingang 
We gebruiken 3 ingangen voor de leerlingen: Ingang via spoorzijde: Groep A, B, C, Ingang via wegzijde: Groep D, E, F  
Ingang via hoofdingang: Groep G t/m O. Na 8.30 uur is alleen de hoofdingang open. 
 
Ziek melden 
Indien uw kind vanwege ziekte niet naar school kan, vragen we u om dit tussen 8.00 e 8.30 uur telefonisch te melden. We 
vragen u op ziekte niet per mail of app door te geven, omdat dit niet altijd op tijd gelezen wordt. 
 
MT 
Het managementteam van t Ravelijn bestaat uit Connie Kok, directeur: c.kok@oecravelijn.nl, Natasja de Graaf, coördinator 
onderwijs organisatie n.graaf@oecravelijn.nl, Citha Breedveld, coördinator onderwijs expertise c.breedveld@oecravelijn.nl  
 
Intern begeleiders 
We werken vanaf nu met drie intern begeleiders. Sacha Holtmaat: s.holtmaat@oecravelijn.nl  voor groep A t/m F, Citha 
Breedveld: c.breedveld@oecravelijn.nl  voor groep G t/m K, Agnes Tiesnitsch: a.tiesnitsch@oecravelijn.nl  voor groep L t/m O. 
Zij zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Eerste aanspreekpunt voor ouders is altijd de leerkracht. 
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Compliment van de week

Het compliment van de week gaat deze 
keer naar de 25 nieuwe leerlingen die gestart zijn 
deze week! Wat hebben jullie het goed gedaan. 
Super knap! 

Pad-weken, thema: 
Samenwerken. 
Van maandag 10 september t/m vrijdag 21 
september staan de PAD-weken op het programma. 
PAD is een lesmethode voor sociaal-emotionele 
vorming die wij op het Ravelijn gebruiken. U heeft 
een informatiefolder ontvangen waarin het PAD-
leerplan wordt uitgelegd. Op dinsdag 2 oktober zal 
tijdens de kennismakingsavond in de klas van uw 
kind een korte presentatie worden gegeven over de 
PAD-methode, bijbehorende materialen en de 
manier van werken in de klas. Het thema van deze 
PAD-weken is: Samenwerken. Er zijn verschillende 
opdrachten waaraan gewerkt gaat worden en de 
kinderen bouwen SAMEN een muur met hun eigen 
(papieren) steen! Heeft u nog vragen dan kunt u 
terecht bij juf Amanda of juf Tanja 
(a.groen@oecravelijn.nl 
t.vandenbosch@oecravelijn.nl)  
 

 
 

Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op 28 
september. 

Studiedagen 
Vrijdag 31 augustus zijn we als team het 
schooljaar begonnen met een studiedag over 
agressie en conflict hantering. 
Een leerzame dag waarbij we werden begeleid 
door Ronald Algra en Bert Spin van Flinch.nl. 
Verderop in het jaar volgen alle teamleden een 
verdiepingscursus. 
 
Op 24 september staat de volgende studiedag op 
het programma. (de leerlingen zijn vrij op deze 
dag) We volgen dan een ICT training van Ginzy 
i.v.m. het starten met werken met Chromebooks.  
 
En we gaan aan de slag met ‘PBS in de klas’.  
 
De kern van PBS:  

• -Schoolbrede aanpak vanuit gedeelde waarden  

• -Voor alle leerl ingen en schoolmedewerkers  

• -Basiswaarden van de school  vertaald naar 
prosociaal gedrag 

• -Veilige, positieve leeromgeving  

• -Structurele bekrachtiging van gewenst gedrag  

• -Duidelijke consequenties voor ongewenst 
gedrag  

• -Gedragsregistratie en sturing op gedrag   

• -Actieve samenwerking met de ouders  

• -Jeugdzorg in de school  

• -Begeleiding door SWPBS-coach 

• -Borging door kwaliteitssysteem en onderzoek  

•  

 

Rookvrije school 
Onze school is rookvrij. Daarmee nemen we 
verantwoordelijkheid voor ieders gezondheid en 
geven we goede voorbeeld aan leerlingen. Denkt u er 
aan dat ook het parkeerterrein rookvrij is? 
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