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Nieuwsbrief Onderwijs Expertise Centrum  ’t Ravelijn schooljaar 2020-2021 
Uitgave 4 
27 november 2020 

Vol verwachting klopt ons hart…. 

Donderdagmiddag stonden er heel veel schoentjes te wachten op een 

bezoek van de Pieten. En ja hoor, ondanks Corona, hebben ze t Ravelijn 

weer gevonden en waren alle schoenen gevuld vrijdagochtend! 

Sinterklaas heeft ons ook laten weten dat hij op 4 december een 

bezoek aan ’t Ravelijn zal brengen, samen met twee van zijn Pieten. De 

groepen A t/m D en groep I gaan bij Sint en de Pieten op bezoek in het 

speellokaal. De andere groepen vieren het Sinterklaasfeest met 

surprises en cadeautjes. De groepen die er op vrijdag niet zijn, vieren 

het feest op donderdag 3 december. 

Op 6 december vertrekt Sinterklaas weer. We zullen hier op maandag 7 

december ook nog even aandacht aan besteden. Want het is een 

gezellige tijd, maar het levert ook veel spanning en onrust op. Het is 

belangrijk om deze periode duidelijk af te sluiten. In de bijlage van deze 

nieuwsbrief een aftelkalender die we op school gebruiken. Misschien 

ook handig voor thuis! 

 

Hartelijke groet, 

   
Connie Kok Bijker 
Directeur ’t Ravelijn   
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Agenda 

 

3 + 4 december 2020 

Sinterklaasviering 

17 + 18 december 2020 

Kerstviering 

21 december 2020 t/m 1 

januari 2021 Kerstvakantie 

4 januari 2021 weer naar 

school 
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Team 

Juf Lizzy is een tijdje volledig afwezig geweest. Ze 

bouwt nu weer op en hoopt rond de kerstvakantie 

weer 4 x per week enkele uren te kunnen werken. We 

hopen dat haar re-integratie voorspoedig verloopt en 

zijn blij haar weer te zien! 

Juf Anne-Marieke is zwanger. De Corona maatregelen 

rondom zwangere medewerkers zijn gewijzigd. Vanaf 

28 weken mag er geen les maar worden gegeven. Dit 

betekent dat Anne-Marieke tot de kerstvakantie 

administratieve taken doet op ICT gebied, vanaf januari 

gaat ze met verlof. Juf Tineke werkt nu 4 dagen in 

groep G, samen met Willemiek en Alwin. 

Juf Amanda is al een tijdje afwezig. Ze werkt hard aan 

haar herstel, maar het gaat nog wel even duren voor ze 

weer aan het werk kan. Ze wordt vervangen door 

meester Peter.  

Het herstel van juf Renée gaat helaas minder snel dan 

ze had gehoopt. Ze is er voorlopig 3 x per week een 

halve dag. Beterschap! 

Juf Marit en juf Leonie werken uit voorzorg thuis. 

Al met al missen we nog een heel aantal collega’s en 

door het vele testen op Corona, zijn er ook regelmatig 

collega’s kortdurend afwezig. Het is een dagelijkse 

puzzel om de bezetting rond te krijgen. In de volgende 

nieuwsbrief leest u over het vervolg van het ‘Corona 

rooster’ na de kerstvakantie. 

 

    

 

 

 

 

Nieuwe leerlingen 

De afgelopen weken zijn er 4 nieuwe leerlingen 

gestart: Benzjamin en Luuk in groep B, Sylvana in 

groep D, Gerben in groep E, Bjorn in groep E. En 

aanstaande maandag komt Xyra er bij in groep D. 

Van harte welkom, we wensen jullie een fijne tijd 

op ’t RAVELIJN! 

 

 

Afscheid Alberto Boon 

Alberto Boon gaat afscheid nemen als directeur-

bestuurder van de Stichting Op Kop en neemt 

daardoor ook afscheid als bestuurder van de 

Stichting Samenlevingsscholen. 

Samen met Jan Spanjer (bestuurder Stichting 

Accrete) is hij sinds de start betrokken geweest 

bij onze school. 

Er zal een procedure gestart worden voor het 

invullen van de vacature. Dit zal naar verwachting 

enkele maanden in beslag nemen. Jan Spanjer 

blijft tot die eind alleen bestuurlijk 

verantwoordelijk. 

Hierbij willen we Alberto bedanken voor zijn inzet 

en alle goeds toe wensen voor de toekomst! 
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PBS pestpreventielessen 

PBS is een preventieve aanpak om goed gedrag te stimuleren. 

Een preventieve aanpak tegen pesten sluit daar goed bij aan.  

De afgelopen periode hebben alle leerlingen de drie PBS 

pestpreventielessen aangeboden gekregen in de klas. In de 

tweede helft van het schooljaar krijgen de leerlingen de drie 

herhaallessen rondom de PBS pestpreventie aangeboden, zodat 

gedurende het gehele schooljaar aandacht is voor een 

preventieve aanpak rondom pesten. 

Uitgangspunt van deze lessenserie is het: “Stop, loop, praat” 

principe. Deze is in elke klas gevisualiseerd. 

 

Tijdens de zes lessen wordt dit principe op een actieve manier 

aangeleerd bij de leerlingen aan de hand van diverse 

opdrachten en spellen, dat maakt het voor de leerlingen 

prettiger om zich dit principe eigen te maken. Op deze manier 

zorgen wij er met zijn allen voor dat pesten preventief wordt 

aangepakt. Voorkomen is beter dan genezen! 

 

Kerst 

Zodra Sinterklaas weer 

vertrokken is, zullen we de school 

in Kerst stemming brengen! 

Helaas kan de geplande Kerst 

viering op 17 december met 

ouders en leerlingen niet 

doorgaan. 

 

Natuurlijk gaan we wel Kerst 

vieren met de leerlingen in de 

klas.  

Voor groep E, H en N is dat op 

donderdag 17 december en voor 

de overige groepen op vrijdag 18 

december. We maken er een 

gezellige dag van met wat lekkers, 

aandacht voor elkaar en het 

kerstverhaal. 

 

Op vrijdag 18 december zijn de 

leerlingen om 12.00 uur vrij. 
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Bereikbaarheid 

 
We zijn op werkdagen van 8.00-16.30 uur 

bereikbaar op telefoonnummer 0521 712500. 

Tussen 8.30 en 14.00 uur wordt er lesgegeven en 

worden we liever niet gestoord. 

Leerkrachten lezen en beantwoorden mail en parro 

berichten op werkdagen. 

In het weekend en in vakanties wordt er in principe 

niet gecommuniceerd met ouders/verzorgers. 

In geval van nood kunt u  buiten werktijden altijd 

contact op nemen met Connie Kok via 0634380298. 

 

 

 

 

Compliment van de maand 

   

Het compliment van de maand gaat naar 

Armando uit groep F. Na een ongeluk heeft hij 

veel pijn gehad aan zijn voet. Sinds kort is hij in de 

rolstoel terug op school en we vinden het super 

knap dat hij zo snel geleerd heeft om hier mee om 

te gaan. Hopelijk knap je snel weer verder op 

Armando. 

 

 

 

 

 

 

www.oecravelijn.nl 

Neem eens een kijkje op onze website. 

U vindt hier veel informatie over de school; 

schoolgids, kalender, verlofformulieren,  MR, 

ziekmelden, vacatures, actuele zaken, digitale 

rondleiding etc.  

 

Volgende nieuwsbrief 

Op 18 december ontvangt u weer een nieuwsbrief. 

 

 

 

Ouderbijdrage 

We hebben al veel bijdrages ontvangen. Hartelijk 

dank daarvoor! 

Indien u nog niet heeft betaald dan ontvangt u een 

herinnering per mail en parro. 

Mocht u niet via de betaallink kunnen betalen, maar 

graag een factuur willen ontvangen dan kunt u dit 

laten weten aan administratie@oecravelijn.nl  

De ouderbijdrage wordt gebruikt voor activiteiten 

waar wij geen vergoeding voor krijgen, maar die het 

onderwijs wél leuker maken. Denk aan vieringen 

zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen, 

(afscheid)cadeautjes, afscheid groep 8, 

schoolfeesten, attenties bij ziekte etc. 

De ouderbijdrage is in overleg met de MR 

vastgesteld op 25 euro per kind, per schooljaar. De 

ouderbijdrage is vrijwillig, maar weet dat we zonder 

ouderbijdrage bovenstaande activiteiten niet 

kunnen uitvoeren. 

Voor schoolreis/schoolkamp ontvangt u t.z.t een 

aparte factuur. 

Alvast bedankt voor uw bijdrage! 
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