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Nieuwsbrief Onderwijs Expertise Centrum  ’t Ravelijn schooljaar 2020-2021 
Uitgave 7 
19 februari 2021 

Het voorjaar komt er aan… 

Wat hebben we bizarre weken achter de rug. Op het moment dat we 

eindelijk de deuren weer konden openen, viel er een flink pak sneeuw 

en bleven we alsnog dicht… Tot overmaat van ramp volgde een week 

later de ijzel en moesten we nog een keer dicht… 

Yesper uit groep N wist zijn gevoelens prachtig te verwoorden in een 

gedicht waar ik deze nieuwsbrief graag mee wil beginnen: 

Gisteren was ik niet zo blij 

Want mijn vader vertelde mij 

Dat de school gesloten is 

En ik vind dat behoorlijk mis 

Ik ben het thuiswerken helemaal zat 

Maar de taxi’s rijden niet, het is te glad 

Gelukkig hoef ik niet echt te werken en doen we een bingo met 

thema code rood 

Maar met een volle bingo, win je vast geen jet-boot 

Corona, de lockdown, hopelijk is het allemaal snel voorbij 

En wordt alles weer normaal  voor jou, voor hem, voor haar en mij 

 
Mooier kan ik het niet beschrijven. Dank je wel Yesper! Ik hoop ook 
dat het snel voorbij is….Gelukkig komt het voorjaar er aan. En gaan we 
na de voorjaarsvakantie weer 5 dagen naar school. We kunnen niet 
wachten.. 
 
Pas goed op elkaar, hou vol & blijf gezond! 

Hartelijke groet, 

   
Connie Kok Bijker 
Directeur ’t Ravelijn   
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Agenda 

 

5 februari, rapport wordt 

opgestuurd 

8 t/m 12 februari, online 

oudergesprekken 

21 t/m 26 februari 

voorjaarsvakantie  

8 t/m 12 maart PBS week 

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 

 

Juf Annemarieke is op 30 januari bevallen van 

een gezonde zoon met de naam Silvijn. 

Moeder en zoon maken het goed.  Van harte 
gefeliciteerd Anne-Marieke, Jarne en Isabeau. 
 
Juf Marit heeft tijdens het schaatsen haar pols 
gebroken. Wat een pech. Beterschap Marit! 
 
 

 

    

 

 

 

 

 

5 dagen naar school 

Na de voorjaarsvakantie gaan we weer starten met 

het normale 5 dagen rooster! Lange tijd lukte dit 

niet. Enkele leerkrachten waren nog herstellende 

van Corona, anderen mochten vanwege verhoogd 

risico niet op locatie werken. Gelukkig hebben we 

de bezetting nu rond, zodat we weer 5 dagen open 

kunnen. 

Uitzondering is groep G, deze groep krijgt op 

woensdag online les, totdat juf Anne-Marieke weer 

terug is van haar verlof. Groep P start de eerste 

week met 4 dagen. Maar daarna zullen zij ook 5 

dagen naar school gaan.  

En dan nu maar hopen dat we allemaal gezond 

blijven. 

 

 

 

Nieuwe leerlingen 

Per 1 maart gaat groep P starten. Meester 

Wouter is de meester van groep P. Jay, Ruben, 

Quandro, llara en Damian hebben vandaag 

kennisgemaakt in de groep. Kyra gaat per 1 

maart starten in groep G. Veel plezier allemaal. 

 

Studiedagen 

De geplande studiedagen van schooljaar 20-21 

gaan  niet door. We zullen op deze dagen lesgeven 

volgens het normale rooster. Op school of online. 

Het gaat om 18 en 19 februari, 1 april en 8 juni. 

Onze focus ligt  de rest van het schooljaar op het 

lesgeven. Hopelijk komen we volgend schooljaar 

ook weer toe aan ontwikkelen! 

 

Streetwise 

Dit jaar stond ANWB Streetwise op de agenda 

in de maand maart. Helaas hebben we dit 

vanwege de Corona maatregelen moeten 

annuleren. We maken een nieuwe afspraak 

voor schooljaar 21-22. 
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Wanneer wel of niet naar school? 

Soms is het lastig om te bepalen of een kind wel of niet naar school mag. De regels veranderen 
regelmatig. 
In de bijlage de meest recente beslisboom. Begin bij de startvraag en doorloop de vragen. Dan volgt 
vanzelf het antwoord. 
 
Indien u als ouder wacht op de testuitslag, dan blijft uw kind thuis, totdat de uitslag binnen is. Is deze 
negatief dan mag uw kind weer naar school. Bij een positieve uitslag moet het gezin in quarantaine. 
 
Indien uw kind klachten heeft en getest wordt, dan mag uw kind weer naar school, mits er een negatieve 
testuitslag is. Deze krijgt u alleen als u een afspraak maakt via DigiD. Niet alle kinderen hebben een DigiD. 
In dat geval krijgt u de uitslag telefonisch en vertrouwen we er op dat u deze eerlijk aan ons doorgeeft. 
 
Trakteren mag in eigen klas, maar let op dat het verpakte traktaties moeten zijn! 
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Tips voor een lockdown vakantie…. 

Crazy 30 for kids 
Cool spel voor je kinderen via WhatsApp: CRAZY 30 for kids! (go-kids.nl) 
 
Het rijksmuseum thuis 
Rijksmuseum: kijk-en doe-tips voor thuis! (go-kids.nl) 
 
Foto speurtocht 
Voor een foto speurtocht hoef je alleen maar grappige of gekke details te fotograferen in huis. Vraag vervolgens 
de kinderen om zo snel mogelijk de juiste plekken te vinden. 
 
Schatkaart 
Teken een plattegrond van de omgeving rond je huis. Google Maps is daar een fijne hulp bij. Zet ergens op de 
kaart een groot rood kruis. Daar verstop je de schat. Als echte piraten gaan je kinderen met de schatkaart op 
zoek naar de schatkist.  
 
Heel ’t Ravelijn bakt… 

Niets is zo lekker als een zelfgebakken appeltaart. En je bent er zo een middag zoet mee       
Oma's Appeltaart - Laura's Bakery 
Porties: 10 tot 12 personen (24 cm vorm) 
Ingrediënten 
200 gram ongezouten roomboter 
200 gram witte basterdsuiker 
400 gram zelfrijzend bakmeel 
1 ei (de helft is voor het deeg, de andere helft voor het bestrijken) 
8 gram vanillesuiker 
snuf zout 
1,5 kilo zoetzure appels (ongeschild) 
75 gram kristalsuiker 
3 tl kaneel 
15 gram paneermeel 
Instructies 
-Klop het ei los verdeel in twee delen. De ene is voor het deeg, de ander voor het bestrijken. 
-Meng boter, basterdsuiker, zelfrijzend bakmeel, het halve ei, vanillesuiker en een snufje zout tot een stevig 
deeg en verdeel in 3 delen. - 
-Schil nu de appels en snij deze in plakjes. Vermeng in een kopje de suiker met kaneel. 
-Vet de springvorm in en bestuif met bloem. 
-Gebruik één deel deeg om de bodem van de vorm mee te bedekken. Een tweede deel deeg gebruik je voor de 
randen. Strooi het paneermeel op de bodem van de beklede vorm. De paneermeel neemt het vocht van de 
appels op. 
-Doe de helft van de appels in de vorm en strooi hier 1/3 van het kaneel-suiker mengsel overheen. De overige 
appelschijfjes kun je nu ook in de vorm doen, strooi de rest van het kaneel-suiker mengsel erover. 
-Rol het laatste deel deeg uit tot een dunne lap en snij stroken van ongeveer 1 cm breed. 
-Leg de stroken kruislings  op de appeltaart. Met wat extra deegstroken werk je de rand rondom af. Gebruik het 
halve ei om de stroken in te smeren. 
Zet de taart iets onder het midden van de oven. Bak in 60 minuten op 170 °C (boven- en onderwarmte) gaar en 
goudbruin. 
Laat de taart afkoelen in de vorm voordat je de ring verwijdert. 
Nog een klein beetje warm met een toef slagroom is deze taart heel erg lekker. Maar de volgende dag is hij 
eigenlijk nóg lekkerder, als de smaken lekker zijn doorgetrokken. 
Bewaren 
De taart kun je 2-3 dagen in de koelkast bewaren. Zorg dat de taart in een afgesloten doos zit of onder een 
stolp of iets dergelijks. 
 

https://go-kids.nl/amsterdam/blog/cool-spel-voor-je-kinderen-via-whatsapp-crazy-30-for-kids
https://go-kids.nl/amsterdam/agenda/rijksmuseum-kijk-en-doe-tips-voor-thuis
https://www.laurasbakery.nl/omas-appeltaart/


                                                                                                                                                                                  
 

Respect       Veiligheid      Verantwoordelijkheid 
 

 

Bereikbaarheid 
Tijdens schooldagen zijn we bereikbaar op ons vaste 
nummer 0521 712500. 
In geval van nood kunt u buiten werktijden altijd 

contact op nemen met Connie Kok via 0634380298.  

 

 

 

 

Volgende nieuwsbrief 
Op 26 maart 2021 ontvangt u weer een nieuwsbrief. 

 

 

 

Compliment van de maand 

   

Het compliment van de maand gaat naar Yesper 
en Olav uit groep N. Het gedicht van Yesper 

heeft u al gelezen in de inleiding. Ook Olav schreef 
een mooi refrein op de wijze ‘Our house – 
Madness’ 

De school 

Weg met sneeuw en ijs 

De school 

O ik wil zo graag naar school 

 

Knap gedaan jongens! Een nieuw bewijs van alles 

wat jullie geleerd hebben in deze moeilijke 

periode. Creativiteit, doorzetten, denken in 

mogelijkheden, ICT vaardigheden, omgaan met 

teleurstelling, zelfstandigheid… 

 

 

 

 

Laat de taart afkoelen in de vorm voordat je de ring verwijdert. 

Nog een klein beetje warm met een toef slagroom is deze taart heel erg lekker. Maar de volgende dag is hij 

eigenlijk nóg lekkerder, als de smaken lekker zijn doorgetrokken. 

De taart kun je 2-3 dagen in de koelkast bewaren. Zorg dat de taart in een afgesloten doos zit of onder een stolp 

of iets dergelijks. 

           

EET SMAKELIJK! En vergeet niet om een foto van je taart naar je meester of juf te sturen! 

Fijne vakantie! 
Even geen schoolwerk, maar lekker doen waar je zin 
in hebt. Geniet van de voorjaarszon! 

 

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

