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Zonnestralen  
 
De vorige nieuwsbrief  begon ik nog met winterweer…. En nu 
lijkt het alsof de lente al begonnen is. 
Wat hebben we deze week genoten van de eerste 
zonnestralen.  Het lijkt alsof we er allemaal iets vrolijker van 
worden! 
 

 
 
Laten we hopen dat de zon ook de griepgolf doet verdwijnen. 
De afgelopen weken  hebben we veel te maken gehad met 
zieke leerkrachten, waar geen vervanging voor te vinden was. 
Drie groepen hebben hierdoor noodgedwongen een extra vrije 
dag gehad. 
 
Mede daarom wordt er op 15 maart opnieuw gestaakt. Het 
leraren tekort wordt steeds nijpender. Er moet iets gebeuren. 
Ik heb van meerdere ouders steun ontvangen voor de 
aangekondigde stakingsdag. Dank daarvoor! We beseffen ons 
dat we een groot beroep op u doen. 
 
 
 
Hartelijke groet, 
Connie Kok Bijker 
Directeur ‘t Ravelijn 
 
 

Agenda 
 
13 maart  
PBS ouderavond 19.30 uur 
15 maart 
Onderwijsstaking, leerlingen vrij 
3 april 
Schoolvoetbal jongens 
10 april 
Schoolvoetbal meiden 
12 april 
Koningspelen 
17-18 april  
schoolkamp, groep 8 
18 april 
Schoolreis 
19 april – 3 mei 
Mei vakantie 
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Uit het team 

 
Juf Jeanine was korte tijd werkzaam op onze school als 
vervangende leraarondersteuner. Ze heeft een vaste baan 
gevonden bij jeugdhulp.  Ze heeft gisteren afscheid genomen. 
Dank voor je inzet Jeanine. 
 
Ook juf Tanja (leraarondersteuner) en juf Tialda (leerkracht groep 
H) gaan ’t Ravelijn per 1 april verlaten. 
Tanja gaat haar carrière vervolgen op het SBO in Ommen. Ze gaat 
daar aan de slag als leerkracht in opleiding. 
Tialda heeft een nieuwe uitdaging gevonden op de Ambelt in 
Zwolle. Beiden hebben lange tijd op ’t Ravelijn gewerkt. We 
wensen ze veel succes in de nieuwe functies! Tot 1 april zijn ze nog 
gewoon werkzaam in de groepen. 
 
Ter vervanging van Tanja gaan er volgende week al twee nieuwe 
leraarondersteuners starten. Juf Ayla in groep E en F en juf Celine 
in groep C en D. Beiden zijn oud stagiaires en dus al bekend met 
het werken op ’t Ravelijn. Welkom terug Ayla en Celine. 
Voor de vervanging van Tialda zijn er op dit moment gesprekken 
gaande. We hopen z.s.m. een goede kandidaat te benoemen. 
 
Marleen (gedragswetenschapper) is sinds kort weer volledig 
hersteld, na haar gecompliceerde polsbreuk. Ze is er vanaf nu 
weer op maandag. 
 
Corinne (maatschappelijk werker) is weer wekelijks op school 
aanwezig en zal langzaam opbouwen. Angelique blijft voorlopig 
haar taken waarnemen. 
 

 
 
 

 
 
 

Leerlingen 
Er zijn opnieuw een aantal nieuwe leerlingen 
gestart. 
Sven in groep B, Elise in groep O. 
Maandag start Fleur in groep J. En de week 
daarop Gabriel in B2. 
Welkom allemaal en een fijne tijd op onze 
school. 
 

 
 

 
 
Naar school 
Vanochtend stonden er om 8.10 uur al 
minstens 15 leerlingen voor de deur die 
zelfstandig naar school gaan. We vinden het 
heel fijn dat leerlingen op tijd komen, maar te 
vroeg is niet handig. Er is dan nog geen 
toezicht. Om 8.20 uur gaan de deuren op en 
verwelkomen wij de leerlingen. Wilt u hier 
rekening mee houden? En uw kind niet te 
vroeg van huis laten gaan. 
 
Ook merken we dat er steeds meer ouders 
mee lopen naar binnen ‘s ochtends. Bij 
bijzonderheden is dat natuurlijk geen 
probleem. In alle andere gevallen graag bij de 
ingang afscheid nemen. Zo houden we het 
rustig in de school en kan de leerkracht tijd 
besteden aan binnenkomende leerlingen i.p.v. 
ouders. 
De ouders van groep A zijn hierop een 
uitzondering. Deze jonge leerlingen mogen 
binnengebracht worden. 



                                                                         
 

Respect – Veiligheid - Verantwoordelijkheid 

 
  

Ouderavond PBS. U komt toch ook? 
Goed gedrag kun je leren: op school én thuis!  
  
Het Ravelijn wil een school zijn waar iedereen veilig is, op een respectvolle manier met elkaar om 
gaat. Hoe doet de school dat?   
  
In deze video wordt dit uitgelegd:  
https://www.youtube.com/watch?v=mvANQANKJ_M  
  
Gedrag moet je leren. Net als rekenen en taal. De school is een geweldige leerplaats om dat te leren. 
Omdat je samen met andere kinderen in de groep zit kun je oefenen met op je beurt wachten, aardige 
dingen zeggen, een ander helpen, voor jezelf op komen en noem maar op. Niet altijd makkelijk maar 
‘al doende’ leer je het! Kinderen oefenen de hele dag. En als het lukt dan vieren we dat!  
  
Kinderen leren keuzes te maken en verantwoordelijk te zijn voor het eigen gedrag, voor elkaar en voor 
de omgeving. Op die manier zorgen de leerlingen én het team er voor dat de school plezierig is en 
blijft voor iedereen.   
  
Op de ouderavond legt de school uit hoe de aanpak precies in elkaar zit en hoe dat wordt toegepast.   

• Joke Kamstra (expertisecentrum PBS Windesheim) zal een presentatie verzorgen en 
uitleg geven over PBS op school én thuis.  
• De leerkracht legt uit hoe in de groep wordt gewerkt met PBS  
• De leerkracht legt uit hoe u thuis kunt oefenen met uw kind. Samen met de andere 
ouders worden een aantal oefeningen gedaan zodat u weet hoe u dit zou kunnen aanpakken.   
 

   
Joke Kamstra - PBS expertise groep Windesheim 
 

Graag tot ziens op woensdag 13 maart om 19:30.  
 

Respect, Veiligheid en Verantwoordelijkheid 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mvANQANKJ_M
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Veilig van en naar school… 
 

Soms is het tijd voor een beetje herhaling 😊 
We zien dat er bij het halen en brengen veel auto’s langs de weg geparkeerd staan of leerlingen die bij de 
ingang uit de auto worden gezet. 
We houden het graag veilig op het parkeerplein. Er moeten meer dan 200 leerlingen in en uit stappen.  
Wilt u parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken? Indien alles vol is, dan graag uitwijken naar onze 
buren van het werkplein. Daar is vrijwel altijd plek genoeg. Het is maar 200 meter lopen… 
Alvast bedankt! Samen houden we het veilig. 
 

 

PBS week 
Van 11 t/m 14 maart houden we de PBS week op ’t Ravelijn. 
Er staan 2 dingen centraal: 
-> de introductie van het nieuwe beloningssysteem (voor de groep en individueel) 
 
-> introductie van het kidsteam 
 

Ook zullen we aandacht besteden aan de slogan:  R.V.V. Ik doe mee! 

 

Respect Veiligheid Verantwoordelijkheid 
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Dit schooljaar, vanaf maandag 8 maart 2019, gaat De Naschoolse 
Sportles van start.  
Dit is een naschools sport-&beweegproject van ‘t Ravelijn om leerlingen 
een kans te bieden zich aan te sluiten bij een sportvereniging binnen 
hun eigen omgeving. 

- De Naschoolse Sport Les geeft leerlingen die (nog) niet in staat 
zijn om te sporten bij een reguliere sportvereniging de 
mogelijkheid om structureel en in groepsverband te bewegen 
en sporten. 

- Leerlingen maken kennis met één of meer beweeg- en 
sportactiviteiten.   

- Het sport- en beweegaanbod wordt aangepast aan de specifieke 
doelgroep en aan de wensen en behoeften van de deelnemers. 
Zo wordt het voor leerlingen makkelijker om de stap naar een 
reguliere sportvereniging te maken.  

- Maar er zijn ook leerlingen die door hun beperking nooit de stap 
naar een reguliere sportvereniging kunnen of willen maken. 
Voor deze leerlingen kan de schoolsportvereniging een 
oplossing zijn om structureel te blijven sporten. 

 
Wat wordt er van u als ouders/verzorgers verwacht? 
-Ouders/verzorgers mogen tijdens De Naschoolse Sport Les aanwezig 
zijn. 
-Ouders/verzorgers zorgen er zelf voor dat hun zoon/dochter wordt 
opgehaald bij ‘t Ravelijn vanaf 15:15u. 
 
Programma: 
 

Maand Sport(en) Opmerkingen 

Maart Sport en Spel  

April Freerunning en 
Survival 

 

Mei Atletiek (optie Atletiekbaan buiten) 

Juni Voetbal (optie Voetbalveld buiten) 

 
Voor vragen kunt u contact opnemen met ons! 
 
Vriendelijke groet, 
  
Danny Vermeulen & Nick Jansen 
Vakleerkrachten Bewegingsonderwijs   

 

 

 

 

 

In het kort 
Wat: 
De Naschoolse Sportles. 
 
Wanneer: 
Iedere maandag of dinsdag. 
van 14:15u tot 15:15u. 
 
Waar: 
Sportzaal van ’t Ravelijn. 
 
Wie: 
Voor leerlingen vanaf GROEP D t/m 
GROEP O van ‘t Ravelijn die een 
passende sport zoeken OF   
graag willen sporten in veilige omgeving. 
 
Bijzonderheden:  
Ouders/verzorgers zorgen er zelf voor 
dat hun zoon/dochter wordt opgehaald 
bij ‘t Ravelijn vanaf 15:15u. 
 
Geef uw kind sportkleding mee op 
maandag wanneer uw kind deel gaat 
nemen aan De Naschoolse Sportles. 

 
 

OP 

 

 

 

 

Contactgegevens: 
 
Nick Jansen 
 n.jansen@oecravelijn.nl  
     

 

Danny Vermeulen 

d.vermeulen@oecravelijn.nl  
     

 
OPGAVE via FORMULIER of via MAIL 

of TELEFOON 

mailto:n.jansen@oecravelijn.nl
mailto:n.jansen@oecravelijn.nl
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Compliment 

Het compliment van deze maand gaat naar de 
moeder van Kyandro uit groep K. Ze bracht twee 
dozen vol met boeken voor onze bibliotheek. 
Fantastisch. Hier maken we veel kinderen blij 
mee. Dank je wel! 

    

Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 29 
maart 2019. 

RAVELIJN NEEMT DEEL AAN 
LANDELIJK ONDERZOEK! 
De maand februari en maart nemen 
aangemelde leerlingen van de groepen L, M, N, 
O deel aan een onderzoek tijdens de les 
Bewegingsonderwijs. 
Het onderzoek wordt georganiseerd door de 
Vrije Universiteit uit Amsterdam die dit project 
landelijk op de kaart willen brengen. 
Doel van het onderzoek is hoe kinderen de 
leerlijn SLACKLINE leren en welke leermethode 
het beste past bij leerlingen. 
Nogmaals willen we benadrukken dat het 
filmmateriaal niet naar buiten wordt gebracht. 
Dit blijft intern binnen de Vrije universiteit. 
Ouders hebben vooraf toestemming gegeven 
om hun kind te filmen voor dit onderzoek. 
 

 

Staking 
Op vrijdag 15 maart is onze school gesloten 
i.v.m. de landelijke onderwijsstaking. 
 

 


