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Nieuwsbrief Onderwijs Expertise Centrum  ’t Ravelijn schooljaar 2020-2021 
Uitgave 5 

18 december 2020 

Kerstwens 

18 december, we staan op de valreep van het jaar. En wat was het 

een jaar….. Ook in deze laatste schoolweek werden we nog eens flink 

op de proef gesteld. Weer de school dicht, weer schakelen naar online 

onderwijs, weer zorgen om leerlingen, gezinnen. Maar ook weer met 

z’n allen opnieuw de schouders er onder. We doen wat we kunnen. 

We zijn weer klaar voor het onderwijs op afstand en de noodopvang. 

 

Ik wens iedereen een ontspannen vakantie, met veel tijd voor elkaar. 

Er kan veel niet doorgaan, maar probeer te kijken naar wat wel kan! 

Pas goed op elkaar en graag tot ziens in het nieuwe jaar! 

Hartelijke groet, 

   
Connie Kok Bijker 
Directeur ’t Ravelijn   
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 Agenda 

 

4 januari 2021, 9.00 uur start 

online lessen 

8 t/m 12 februari, (online) 

oudergesprekken 

18 en 19 februari, 

studiedagen, leerlingen vrij. 

(afhankelijk van Corona 

maatregelen) 

21 t/m 26 februari 

,voorjaarsvakantie  

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


                                                                                                                                        
 

Respect       Veiligheid      Verantwoordelijkheid 
 

 
 
  

Team 

Juf Lizzy is een tijdje volledig afwezig geweest. Ze 

bouwt nu weer op en werkt 4 x per week enkele uren. 

We hopen dat haar re-integratie voorspoedig verloopt 

en zijn blij haar weer te zien! 

Juf Anne-Marieke is met zwangerschapsverlof! Een fijn 

verlof gewenst en we hopen in januari blij baby nieuws 

te krijgen. 

Na de vakantie komt juf Marjan bij ons werken. Ze 

vervangt de uren van juf Anne-Marieke. Van harte 

welkom! 

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 al een lange periode 

vanuit huis. (uit voorzorg vanwege risicogroep). 

Bovenstaande maakt dat we, zodra de scholen weer 

opengaan, waarschijnlijk zullen starten met het 4 

daagse rooster dat u gewend was. Zodra het kan zullen 

we uiteraard meteen weer naar 5 dagen gaan. We 

houden u op de hoogte! 

 

    

 

 

 

 

 

Cito toetsen 

Normaal gesproken starten we in januari met de 

Cito toetsen om de vorderingen te meten. Door 

de Corona maatregelen zullen de Cito toetsen 

op een later moment afgenomen worden. 

Gelukkig zijn de cito toetsen maar een middel en 

zijn de leerkrachten ook op andere manieren 

goed in staat om de ontwikkeling van leerlingen 

te volgen.  

 

 

Nieuwe leerlingen 

Na de vakantie gaan er 6 nieuwe leerlingen 

starten op t Ravelijn: Jamie, Obe en Mika in 

groep A, Ronan en Dio in groep C en Nikky in 

groep E.  Van harte welkom, we wensen jullie 

een fijne tijd op ’t RAVELIJN! 

 

 



                                                                                                                                        
 

Respect       Veiligheid      Verantwoordelijkheid 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwijs op afstand vanaf 4 januari 2021 

Zoals u weet blijven de scholen na de kerstvakantie gesloten en geven we weer onderwijs op afstand. In 

het voorjaar hebben we hiermee al veel ervaring opgedaan. We gaan er dan ook vanuit dat we vanaf 

maandag 4 januari meteen goed van start kunnen. 

We gaan werken met een vast rooster: 

09.00-09.15 uur dagopening, alle leerlingen zijn online. 
09.15-10.00 uur online les of zelfstandig werk in overleg met de leerkracht 
10.00-10.30 uur pauze 
10.30-12.00 uur online les of zelfstandig werk in overleg met de leerkracht 
12.00-13.00 uur pauze 
13.00-14.00 uur online les of zelfstandig werk in overleg met de leerkracht. 
 
De leerkracht stuurt uw kind dus aan en geeft ook online instructie. U moet er als ouder voor zorgen dat 

uw kind op tijd klaar zit, maar we hopen dat u op deze manier niet de rol van de leerkracht hoeft over te 

nemen. 

Alle groepen zullen bovenstaande planning zoveel mogelijk aanhouden, maar er kunnen verschillen zijn. 

Denk aan b.v. de jongste groepen of kinderen met een kortere concentratie. 

Wie komt er in aanmerking voor noodopvang? 

- Kinderen van ouders die werkzaam zijn in een cruciaal beroep. Het kabinet geeft daarbij aan: als in een 

gezin, één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te 

vangen.  

- Kinderen in kwetsbare gezinssituaties. 

Indien u gebruik moet maken van noodopvang (mits u aan de voorwaarden voldoet), kunt u per mail 

contact opnemen met Connie: c.kok@oecravelijn.nl Graag deze week.  

Indien uw kind naar de noodopvang komt, dan informeert u zelf de taxichauffeur. De lestijden zijn volgens 

rooster 8.30-14.00 uur. Graag de Chromebook en lesmaterialen meegeven! 

 Succes allemaal!! We zien je graag online. 

 



                                                                                                                                        
 

Respect       Veiligheid      Verantwoordelijkheid 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bereikbaarheid 

 
In de kerstvakantie zijn we niet bereikbaar via ons 

vaste nummer, parro of mail. 

In geval van nood kunt u  buiten werktijden altijd 

contact op nemen met Connie Kok via 

0634380298. Ivm de omstandigheden is Connie 

deze vakantie ook per mail bereikbaar: 

c.kok@oecravelijn.nl 

 

 

 

 

Compliment van de maand 

   

Het compliment van de maand gaat naar de 

leerlingen van groep J, K en M. Zij hoorden 

maandagmiddag dat de school per woensdag ging 

sluiten en hebben hun ‘vrije’ dag op dinsdag. Het 

was dus opeens de laatste lesdag van 2020. Wat 

een omschakeling. Super knap opgepakt jongens en 

meiden en wat jammer dat jullie zelfs geen kleine 

kerstviering konden meemaken. Hopelijk kunnen 

we in 2021 weer eens een goed feestje vieren! 

 

 

 

 

 

 

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 29 januari 2021 ontvangt u weer een 
nieuwsbrief. 

 

 

 

Wensboom 

Dit jaar hadden we twee hele bijzondere 

kerstbomen in de hal staan. Alle leerlingen maakten 

een bal met daarin een kerstwens voor een ander. 

Veel van de wensen konden we uit laten komen! En 

zo leren we dat de kleine dingen er toe doen in het 

contact met elkaar. Prachtig om te zien wat voor 

mooie wensen de leerlingen bedachten. 

 

 

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
http://www.oecravelijn.nl/
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Kerstgroeten van team ’t Ravelijn 

 

 

Namens ons allemaal: Fijne Kerst en een gelukkig en gezond 2021!  

 


