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Herfst 
 
De meeste leerlingen en leerkrachten hebben 
heerlijk genoten van de herfstvakantie. Het was 
een schakel tussen een hele lange warme zomer en  
een plotseling  invallende herfst. 
 
De periode van zomer tot herfstvakantie is een 
jaarlijkse periode van wennen aan een nieuwe 
leerkracht, nieuwe klasgenoten en een ander 
lokaal. Het is fijn om te merken dat deze nieuwe 
plek nu ‘gewoon’ en vertrouwd wordt. 
 
In deze nieuwsbrief weer heel veel informatie over 
onze school. 
Veel  leesplezier! 
 

 
 
 
Hartelijke groet, 
Connie Kok Bijker 
Directeur t Ravelijn 
 
 
 
 

Agenda 
 
6 november:  
Nationaal Schoolontbijt 
 
13 november:  
Voorlichting VO voor ouders van 
leerlingen in groep 7 en 8. 
 
20 en 22 november: 
voortgangsgesprekken indien 
gewenst door ouder(s) 
 
5 december: 
Sinterklaasviering 
 
6 en 7 december: 
Studiedagen, leerlingen vrij 
 
20 december: 
Kerstviering voor leerlingen en 
ouders 
 
Vanaf 24 december: 
kerstvakantie 
 

In deze nieuwsbrief 
- Uit het team 
- Leerlingen 
- Ouders / verzorgers 
- Check in – Check out 
- Bag2school 
- Fietscontrole 
- Afsluiting 

Kinderboekenweek 
- In het nieuws 
- Fietscontrole 
- Talent gezocht 
- Compliment 
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Uit het team 
Op woensdag 31 oktober heeft Agnes Tiesnitsch afscheid 

genomen van ’t Ravelijn. Agnes werkte twee dagen per week bij ons 
als intern begeleider van de bovenbouw, daarnaast was ze 
werkzaam binnen het VO in Steenwijk. Daar kreeg ze de kans om 
zorg coördinator te worden voor 3 ½ dag per week en die kans heeft 
ze gegrepen. We feliciteren haar van harte met deze nieuwe 
uitdaging, maar wat zullen we haar missen op onze school. Agnes 
was bijna 20 jaar werkzaam bij de Burgemeester Voetelinkschool en 
is aan zet geweest bij heel veel onderwijsontwikkelingen! 
Woensdag hebben we als team kort aandacht besteed aan het 
afscheid. Het formele afscheidsfeestje volgt op een later moment. 

Agnes, DANK JE WEL! 
 

 
 
Juf Sacha neemt de IB taken van Agnes over. Zij werkt nu 5 dagen 
als intern begeleider en legt daarmee haar taken als leerkracht in 
groep C neer. Juf Louise is vanaf nu de leerkracht op woe en vr in 
groep C. 
 
Meester Mart is onze nieuwe collega. Hij werkt van dinsdag t/m 
vrijdag. Deels als individuele leerling begeleider en deels als extra 
leerkracht bij ziekte en verlof. Welkom Mart. 
 
Juf Natasja is helaas sinds enkele weken ziek thuis. In de groep 
wordt ze op woe en vr vervangen. Gelukkig is juf Lenny vaak bereid 
om wat extra te werken. De overige taken worden waargenomen 
door juf Citha en juf Connie. 
 
Juf Corinne (maatschappelijk werker) is sinds de zomervakantie ziek. 
We hebben Angelique Ham bereid gevonden om haar taken (deels) 
over te nemen. Angelique heeft ruime ervaring als maatschappelijk 
werker en ambulant begeleider binnen het speciaal (basis) 
onderwijs. Welkom Angelique! 
Ze is bereikbaar via a.ham@oecravelijn.nl  

 
 
 
 
 

Leerlingen 
Na de herfstvakantie zijn Kim en Roy gestart op 
onze school. Daarmee komt het leerlingen 
aantal op 191. We wensen Kim en Roy een hele 
fijne tijd op onze school! 
 

 

Ouders / verzorgers 
 
We hebben de afgelopen regelmatig contact 
met u gezocht. Fijn dat u daar zo betrokken op 
gereageerd hebt.  
 
Met bijna alle ouders is een start gesprek 
gevoerd of er is een huisbezoek geweest. 
 
Op de algemene ouderavond mochten we 109 
ouders verwelkomen en op de afsluiting van de 
Kinderboekenweek kwamen zelfs 164 
betrokkenen naar school! 
 
De parro app wordt door ca 90% van de ouder 
gebruikt. 
 
De MR is op zoek naar nieuwe (ouder) leden. U 
heeft hierover een mail ontvangen. 
 
De eerste contacten met de nieuwe ouderraad 
zijn gelegd, later meer hier over. 
 

We zijn op zoek naar ouders met Talent! 😊 
Nieuwsgierig? Lees hier meer over verderop in 
de nieuwsbrief! 
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Afgelopen maandag zijn we gestart de met een nieuwe fase binnen PBS, de Check in Check out.  

De Check-In Check-Out ( CI-CO) is een interventie binnen het gele niveau van de PBS piramide. Deze 

interventie is beschikbaar voor alle leerlingen, snel inzetbaar en kortdurend. 

Doel van de CI-CO interventie 

Ernstige gedragsproblemen kunnen voorkomen worden, doordat er dagelijks controle en feedback van 

de leerkracht volgt op het gedrag van de leerling. Door deze leerlingen in een vroeg stadium extra 

ondersteuning te bieden kan aanhoudend probleemgedrag voorkomen worden 

Hoe werkt de CICO in de praktijk? 

Wanneer een leerling door de leerkracht is aangemeld voor de CI-CO neemt de check in check out 

coördinator contact op met de desbetreffende ouders.  

De leerlingen die meedoen aan de CI-CO gaan elke dag, zodra ze op school zijn en voordat ze naar de 

klas gaan, naar de CI-CO ruimte voor de check-in. Daar wordt kort met hen besproken aan welke 

gedragsverwachtingen zij die dag gaan werken. Ze krijgen hun dagkaart en lopen vervolgens naar de 

klas. Ze geven daar hun dagkaart aan de leerkracht.  De leerkracht vult dagelijks op vaste momenten de 

dagkaart in en geeft de leerling feedback op zijn gedrag. Aan het einde van de dag gaat de leerling weer 

naar de CI-CO ruimte, voor de check-out. De leerling laat zijn dagkaart zien. Samen wordt bekeken of de 

leerling zijn doel voor die dag heeft behaald. De leerling neemt de dagkaart mee naar huis en laat deze 

thuis zien. Ouders ondertekenen deze, zodat de leerling de ondertekende dagkaart de volgende dag kan 

inleveren op school. Voor de leerlingen is het erg fijn dat ouders hen ook op een positieve manier 

stimuleren. Samenwerking tussen school en thuis is hierbij van grote waarde. 

Mocht u hier meer informatie over willen dan horen wij dat graag. 

                                                                                                         

 

 

Bag2school 
De eerste bag2school actie van dit schooljaar was een succes! Er is 416 kilo kleding ingezameld. Goed 
voor een bedrag van 124,80. Hartelijk dank allemaal! 
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Fietscontrole Veilig Verkeer Steenwijkerland 
 
Op donderdag 18 oktober hebben we een fietscontrole gehouden voor de leerlingen die op de fiets naar het 
Ravelijn komen.  
VVN Steenwijkerland was met 5 controleurs naar onze school gekomen  
Er zijn in totaal 42 fietsen gecontroleerd, de kinderen vonden het heel spannend of hun fiets goed gekeurd werd. 
Er zijn 3 fietsen afgekeurd, dat betekend dat ze onveilig zijn om mee te fietsen zo ontbraken er meerdere 
verplichte materialen en ze hadden geen werkende remmen.  
Maar het overgrote deel is gelukkig goed gekeurd!  
Er zijn een vijftal fietsen voorzien van een bel en sommige fietsen werden voorzien van verlichting of de 
batterijen zijn vervangen zodat de verlichting weer werkt.  
Alle kinderen ontvingen na de fietsenkeuring een mooie pen, glow in the dark sticker en een rolletje pepermunt.  
 
Groetjes van de verkeersouder 
 

   
 

 
   

Afsluiting Kinderboekenweek 
 

Er is in totaal 634,14 euro aan boeken en overige spullen verkocht.  Wij ontvangen 20% van de 
opbrengst en we mogen bij de Bruna boeken nu voor 130 euro boeken uitzoeken voor onze school! 
Daar zijn we super blij mee. 
Dank aan alle mensen die een boek hebben gekocht en aan Bruna Meppel voor de mooie actie! 
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In het nieuws! 

OEC ’t Ravelijn doet positieve inspiratie op in 
Florida 
Geplaatst op donderdag 18 oktober 2018 10:53 Steenwijker Courant 

•     

Studiereis naar Florida vanuit 't Ravelijn. © Onderwijs Expertise Centrum 

• Steenwijk - Gina Huls (leerkracht en PBS coach) en Connie Kok (directeur) van Onderwijs Expertise 
Centrum ’t Ravelijn waren van 5 t/m 14 oktober op studiereis in Florida.  

De studiereis is een initiatief van Hogeschool Windesheim in Zwolle en de Universiteit van South Florida. 

Het programma stond in het teken van School Wide Positive Behaviour Support. Op ’t Ravelijn wordt sinds 

4 jaar gewerkt met dit programma. PBS is in samenwerking met de universiteit ontwikkeld in Florida. 

Daar werkt ca 80% van alle scholen met succes met dit programma.  

Tijdens de reis werden 7 ‘Gold Medal’ scholen en de universiteit bezocht. Er werd veel inspiratie 

opgedaan, die snel en effectief ingezet kan worden op ’t Ravelijn. 

Veilig schoolklimaat 

School Wide Positive Behaviour Support (SWPBS) begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden 

die de school belangrijk vindt. Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden 

en leert het de kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Zo 

wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het 

geboden onderwijs. School, ouders en jeugdzorg werken actief samen in dit proces. 
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Compliment van de maand

Het compliment van de maand gaat naar 
Jorinde uit groep N en familie. Zij hadden wel heel 
veel kleding ingezameld voor bag2school. Super! 

 

Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 30 
november. 

Talent gezocht! 
 
Na de kerstvakantie gaan we starten met talentmomenten. Tijdens deze uren kunnen kinderen bepaalde workshops 
volgen. Deze workshops hebben we ingepland om meer aan talentontwikkeling te doen. Dus niet de standaard 
knutsel les, maar juist andere talenten en vaardigheden willen we hiermee aan bod laten komen. Zo krijgen de 
kinderen de kans om verborgen talenten te ontdekken.  
 
Tijdens de algemene ouderavond is al aangegeven dat we uw hulp hierbij nodig hebben. Wij zoeken namelijk 
ouders/verzorgers/opa's en oma's die bepaalde talenten hebben en hier een reeks lessen/workshops over willen 
geven, samen met een leerkracht of leraarondersteuner. Het gaat om het samen begeleiden van een groep van ca 10 
leerlingen. De leerkracht of leraarondersteuner heeft uiteraard de eindverantwoordelijkheid. U ondersteunt en helpt. 
 
Het gaat steeds om een reeks van vijf lessen. U moet dus minimaal vijf weken achter elkaar een workshop verzorgen. 
En het zou helemaal mooi zijn als u ons drie rondes zou willen helpen met dezelfde workshop. In totaal dan dus 
vijftien keer. 
 
Groep B, C, D en E heeft talentmoment op dinsdagmiddag van 12.45 uur - 13.45 uur.  
Groep F, I, J en K heeft talentmoment op donderdagmiddag van 12.45 uur - 13.45 uur.  
Groep L, M, N en O heeft talentmoment op vrijdagmiddag van 12.45 uur - 13.45 uur.  
 
Vooralsnog zijn onderstaande workshops ingepland in de volgende weken:  
De eerste reeks talentmomenten vindt plaats van week 2 t/m 7.  
De tweede reeks talentmomenten vindt plaats van week 9 t/m 13.  
De derde reeks talentmomenten vindt plaats van week 19 t/m 24 (m.u.v. week 22 i.v.m. Hemelvaart).  
 
Dus heeft u een bepaald talent en lijkt het u leuk om kinderen hiermee kennis te laten maken en uw kennis/talent 
over te geven aan de kinderen dan horen wij graag op welke dag u aanwezig kunt zijn en welke talent u zou willen 
doorgeven. 
 
Alle talenten zijn welkom, wij denken b.v. aan fotografie, kalligrafie, kleien, zingen, dansen, schaken, schilderen, 
vogelhuisje maken, timmeren, techniek enz. enz. Kunt u geen talent bedenken, maar wilt u ons wel helpen? Ook 
prima! 
 
Voor opgave en/of vragen kunt u contact opnemen met juf Janet. j.kleene@oecravelijn.nl.   
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