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Nieuwsbrief Onderwijs Expertise Centrum  ’t Ravelijn schooljaar 2020-2021 
Uitgave 3 
30 oktober 2020 
 

Alles is anders… 

De vorige nieuwsbrief beschreef ik in het voorwoord dat het relatief 

rustig was op ’t Ravelijn…. En binnen twee dagen was alles anders. Zo 

hard kan het dus gaan. Een bizarre ervaring. Het kon niet anders, de 

school ging drie dagen voor de herfstvakantie op slot… 

Inmiddels zijn de meeste collega’s weer opgeknapt en uit quarantaine. 

Maar helaas zien we ook nog forse vermoeidheidsklachten en andere 

restverschijnselen, waardoor niet iedereen het werk weer volledig kan 

oppakken. Daarnaast blijft het testen van collega’s en uit voorzorg in 

quarantaine  aan de orde van de dag. Dat heeft mij samen met het 

bestuur doen besluiten om het rooster van 4 dagen les op school en 1 

dag thuis met huiswerk in ieder geval te handhaven tot de 

kerstvakantie. Meer hierover bij het item Corona.  

Het zal geen normaal schooljaar worden. We proberen er het beste 

van te maken. Onze focus ligt op het lesgeven aan de leerlingen, zodat 

het voor hen zo gewoon mogelijk is. 

En verder… wil ik iedereen een hart onder de riem steken in deze  

onzekere tijd. Beterschap voor de families die getroffen zijn door 

Corona. Wees lief voor elkaar, blijf gezond en houd hoop op betere 

tijden. 

 

Hartelijke groet, 

   
Connie Kok Bijker 
Directeur ’t Ravelijn   
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Agenda 

 

10 november 2020 MR 

vergadering online 

3 + 4 december 2020 

Sinterklaasviering 

18 december 2020 

Kerstviering 

21 december 2020 t/m 1 

januari 2021 Kerstvakantie 

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 Lizzy is een tijdje volledig afwezig geweest. Sinds 

deze week is ze weer vaker op school te vinden. 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 over een week alternatieve 

werkzaamheden gaat doen op het gebied van ICT. 

Juf Amanda is helaas uitgevallen. Vanaf volgende week 

wordt zij vervangen door meester Peter. Een nieuw 

gezicht in onze school. Van harte welkom. 

We hebben van de overheid subsidie gekregen i.v.m.  

eventuele opgelopen achterstanden door de 

thuiswerkperiode in maart/april. We hebben gezien dat 

veel leerlingen heel hard gewerkt hebben thuis, maar 

weten ook dat het voor sommige kinderen lastig was. 

Dus we zijn blij met een aanvulling. Voor de subsidie 

gaan we juf Femke (taalspecialist) en juf Sanne 

(onderwijsassistent met RT ervaring) inzetten. De 

teamleiders stemmen samen met de leerkrachten af 

welke leerlingen extra begeleiding krijgen. Juf Sanne is 

nieuw binnen onze school. Ze is er op maandag 

ochtend, dinsdag ochtend en donderdag. 

Juf Leonie is op 02-10-20 (net voor de nieuwe 

maatregelen) getrouwd met Jurgen. We hebben haar 

met de leerlingen uit haar groepen even kort mogen 

bewonderen. Van harte gefeliciteerd Leonie en Jurgen! 

    

 

 

 

 

Nieuwe leerlingen 

De afgelopen weken zijn er 3 nieuwe leerlingen 

gestart. Demien in groep E, Lars in groep F en 

Daphne in groep J. Van harte welkom, we 

wensen jullie een fijne tijd op ’t RAVELIJN! 

 

 

Ouderbijdrage 

Deze week heeft u een betaalverzoek ontvangen 

voor de ouderbijdrage via Parro. 

Vorig schooljaar kwam deze factuur pas laat in 

het jaar vanwege de overstap naar het nieuwe 

betaalsysteem. Deze keer ontvangt u het 

betaalverzoek weer zoals gebruikelijk in het 

najaar. 

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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Corona  

Zoals beschreven in het voorwoord blijven wij het 4 daagse lesrooster handhaven tot de kerstvakantie. Eind 

december kijken we of we vanaf januari terug kunnen naar een 5 daagse schoolweek. 

Waarom een 4 daagse schoolweek? 

- Er zijn twee leerkrachten uit voorzorg thuis, zij behoren tot de risicogroep. 

- Een zwangere collega mag vanaf 28 weken niet meer voor de klas. 

- Er zijn collega’s die niet helemaal hersteld zijn van Corona en daardoor nog niet volledig ingezet kunnen 

worden. 

- Leerkrachten met Corona gerelateerde klachten, moeten zich laten testen en zijn dan minimaal 1 dag 

afwezig. 

- Leerkrachten die in contact zijn geweest met iemand die later Corona blijkt te hebben, moeten 10 dagen in 

quarantaine. Ook wanneer 1 van de gezinsleden besmet raakt. 

- Er zijn nauwelijks tot geen invallers beschikbaar. Door de 4 daagse lesweek spelen we een klein aantal 

collega’s vrij om in te vallen bij afwezigheid en hoeven we ouders niet s ochtends vroeg te melden dat er 

geen les is. 

- De 4 daagse lesweek geeft leerlingen, ouders en leerkrachten duidelijkheid. Dit zorgt ervoor dat de 

leerlingen volwaardig les krijgen. Wat in het belang is van het welbevinden en resultaten. 

Geen noodopvang en online onderwijs 
We verzorgen geen noodopvang op de 5e (vrije) lesdag. Incidenteel kunt u contact opnemen om voor een dag iets 
te regelen. Er is wel online onderwijs voor leerlingen die langere tijd afwezig zijn door ziekte of quarantaine. 
 
Schoolontbijt 
Het schoolontbijt op 5 november gaat helaas niet door i.v.m. hygiëne. Het ontbijt wordt geschonken aan de 
voedselbank 
 
Studiedag 
De geplande studiedag op 9 november vervalt. Er is deze dag gewoon les. 
 
Ouderavond voortgezet onderwijs 
De geplande ouderavond over het voortgezet onderwijs op 19 november, gaat niet door. De ouders van groep 7 en 
8 ontvangen de informatie per mail. 
 
Sint Maarten 
Sint Maarten wordt gevierd in de privésfeer. Het is aan ouders om hier wel/ niet aan mee te doen. Wij stimuleren 
het dit jaar niet om langs de deuren te gaan en maken daarom geen lampionnen met de leerlingen. 
 
Sinterklaasviering 
De Sinterklaasviering gaat door op vrijdag 4 december. Er zal geen intocht zijn op het parkeerplein. Sint en de 

pieten brengen een bezoek aan de (jongste) groepen. 

Kerstviering 
De kerstviering met ouders en leerlingen op donderdagavond 17 december gaat helaas niet door. We mogen geen 
grote groep ouders ontvangen in de school of op het plein. We vieren kerst met de leerlingen op vrijdagochtend 18 
december. Later meer hierover. 
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Vervolg Corona 

Wanneer mogen kinderen wel of niet naar school? 
Alle leerlingen (groep 1 t/m 8) met neusverkoudheid gewoon naar school! 
Kinderen mogen niet naar school wanneer er behalve verkoudheidsklachten ook andere corona gerelateerde 
klachten zijn (hoesten, koorts, reuk/smaakverlies). Kinderen mogen niet naar school wanneer een kind koorts 
heeft of wanneer een huisgenoot koorts heeft. (boven de 38 graden Celsius) Kinderen mogen niet naar school 
wanneer een huisgenoot Corona heeft. Een handig document om te gebruiken bij twijfel is de beslisboom. 
https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2020/09/Beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-t_m-groep-8-
BOinK_AJN_RIVM_-220920.pdf 
 
De volgende maatregelen blijven van kracht: 

• 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 / ontsmetten onze handen altijd na het buitenspelen, voor het eten en na toiletbezoek. 

• We maken  geen gebruik van de douches na de gymles. 

• Tot de kerstvakantie is er geen naschoolse sportles. 

• Trakteren mag, mits het een verpakte traktatie is.  

• Er zijn geen voorstellingen, gastlessen, workshops. 

• Ouders zijn in principe niet welkom in de school. Er zijn uitzonderingen. Indien ouders toch in de school 

komen is dat altijd op afspraak, met mondkapje, met gezondheidscheck en zoveel mogelijk na schooltijd. 

• Het ventilatie systeem is gecontroleerd, staat 24 uur per dag aan op de maximalen stand. Daarnaast 

ventileren we door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. 

• Er is een extra schoonmaak ronde in de ochtend (deurklinken, toiletten, kranen). 

• Alle teamvergaderingen en overige overleggen organiseren we online. 

• Teamleden dragen mondkapjes in de gang, hal en op het taxiplein. 

Uiteraard houden wij de berichtgeving van de overheid goed in de gaten en zullen we zo nodig onze plannen 

bijstellen. 

 

 

 

 

 

https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2020/09/Beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-t_m-groep-8-BOinK_AJN_RIVM_-220920.pdf
https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2020/09/Beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-t_m-groep-8-BOinK_AJN_RIVM_-220920.pdf
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Compliment van de maand 

   

Het compliment van de maand gaat deze keer 

naar Chris, de vader van Lucas uit groep 

G. Hij heeft meerdere fietsjes gerepareerd en 

verstevigd, daardoor ze nu weer goed te 

gebruiken zijn in de pauzes. Heel hartelijk dank! 

 

 

 

 

 

Afsluiting Kinderboekenweek

 
De Kinderboekenweek werd dit jaar afgesloten met een 
boekenmarkt. Heel veel ouders hebben gehoor gegeven aan 
de oproep om kinderboeken in te leveren. En daardoor was 
er heel veel keuze. Alle leerlingen van t Ravelijn hebben een 
boek uit gekozen wat ze mogen houden. 
 

 
 
 
 
 
Bag2school 

 

Op 21 oktober heeft Bag2school alle ingezamelde kleding 

opgehaald. 

Er is 322 kilo ingeleverd, goed voor € 96,60. Een mooi 

bedrag voor de aanschaf van nieuwe materialen voor de PBS 

winkel. 

Heeft u nog kleding thuis staan? Lever het gerust in op 

school in een goed afgesloten zak. Wij slaan het voor u op. In 

het voorjaar hebben we weer een actie. 

Alvast bedankt! 

Schoolfruit 

We zijn weer ingeloot voor het schoolfruit! Vanaf 

9 november t/m 12 april krijgen alle leerlingen op 

dinsdag, woensdag en donderdag groent of fruit 

op school! 
Het is belangrijk om kinderen verschillende 

soorten groente en fruit te laten proeven. Zo 

maken kinderen kennis met veel verschillende 

smaken en structuren. Soms zijn kinderen pas 

gewend aan een onbekende smaak na tien tot 

vijftien keer proberen! 

Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen. Door 

EU-Schoolfruit proeven de kinderen verschillende 

soorten fruit en groente. Ook als kinderen nog 

niet veel durven te proeven, doen ze in de klas 

lekker mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, 

doet eten. Voor meer informatie en tips: kijk op 

www.euschoolfruit.nl 

 

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
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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. 

 

 

 

 

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 27 november komt er weer een nieuwsbrief uit. 

 

 

 

Als… 
Als rust je onrustig maakt 

en nietsdoen je zorgen baart. 

Als een veranderende wereld 

je angst inboezemt. 

Als vaste patronen 

niet zo vast lijken te zijn. 

Als de wereld vreemd voor je wordt 

en je steeds meer verlangt naar wat was. 

Als dagen voorbijgaan 

als de zondagmiddagen van toen. 

Files en volle perrons 

achter een lege horizon verdwijnen. 

Als zorgvuldig uitgestippelde plannen 

in een keer niet doorgaan 

De agenda leeg als een ongebruikt boek 

En als je toekomst onzeker wordt. 

Als je geen tijd tekortkomt 

maar de tijd nauwelijks weet te vullen. 

Dan blijven geloof in jezelf 

Hoop op betere tijden 

en liefde voor alles om je heen, 

voor mensen en natuur over. 

Je weet dat alles voorbijgaat, 

dat alles zijn onbekende bedoeling heeft. 

In dat verwarrende vertrouwen kijk je 

vol stijgende verbazing en stille verwondering 

naar wat gebeurt en wat komen gaat. 

Want als straks……… 

 

Chris Lindhout 

 


