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Helden
We zijn al vijf weken onderweg in het nieuwe schooljaar. Daar
waar veel kinderen in de eerste weken ‘de kat uit de boom keken’
zien we daar nu verandering in komen. En dat is goed!
Een groepsproces is altijd in beweging. Dat is mooi, maar ook
kwetsbaar. Daarom zijn we blij met het thema van ‘de week tegen
het pesten’: wees een held, met elkaar. Dit thema
benadrukt de kracht van de groep. Iedereen die een positieve
bijdrage levert aan de groep is een held! En dat sluit weer prachtig
aan bij onze PBS gedachte: Goed gedrag kun je leren.

In deze nieuwsbrief
-

Leerlingen
Team
Compliment
Volgende nieuwsbrief

Agenda
11-10-19 open huis
kinderboekenweek 13.00-14.00 uur
14-10-19 studiedag, leerlingen vrij
21-10-19 / 25-10-19 herfstvakantie
19-11-19, studiedag, leerlingen vrij

Volgende week ben ik afwezig i.v.m. een studiereis . Citha en
Sacha zijn wel aanwezig vanuit het MT.
Hartelijke groet,
Connie Kok Bijker
Directeur ‘t Ravelijn

Op onze website
www.oecravelijn.nl vindt u het
vakantierooster en de schoolgids
voor schooljaar 2019-2020.
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Leerlingen

TEAM

Bentley is gestart in groep A,
Basam is gestart in groep B en
maandag gaat Tyarra starten in
groep D.
Welkom Bentley, Basam en Tyarra!
We hopen dat jullie een fijne tijd
hebben op ’t Ravelijn!

Maandag 30 september nemen we afscheid van juf Renate, juf

Marleen en juf José.
Juf Renate is jaren werkzaam geweest als logopedist op de
Voetelinkschool en sinds een jaar op t Ravelijn. Renate heeft een
nieuwe uitdaging gevonden op het VSO in Drachten!
Juf Marleen is jaren werkzaam geweest als gedragswetenschapper voor
de Ambelt en het laatste jaar voor één dag per week op ’t Ravelijn.
Marleen had meerdere banen. Ze kan het nu clusteren en gaat meer
werken bij Autistart. Vanuit daar zullen we vast nog vaak samenwerken.
Juf Jose werkte al heel wat jaren bij de Ambelt en het afgelopen jaar als
leerkracht in de plusgroep van ‘t Ravelijn. Zij heeft een nieuwe uitdaging
gevonden op het VSO in Meppel.
We gaan deze ervaren collega’s missen in ons team, maar gunnen hen
ook van harte een nieuwe start! Bedankt Renate, Jose en Marleen en
tot ziens!

Rust in de school
Om 8.30 uur starten we met de
lessen. We willen het dan graag
rustig hebben in de groep. Daarom
een verzoek aan de ouders die zelf
halen en brengen:
Zorg dat uw kind voor 8.30 uur
binnen is, dus kom op tijd.

De leerlingen van groep A mogen
binnen gebracht worden door de
ouders. Vanaf groep B is dit niet
meer de bedoeling. Is er iets
bijzonders, maak dan een afspraak
met de leerkracht of geef het door
aan de collega’s die bij de
ingangen staan.
Zo houden we het rustig op school
en kunnen we op tijd beginnen!
Alvast bedankt.

Door het vertrek van collega’s en groei van leerlingenaantal bij de
jongste leerlingen mogen we ook nieuwe collega’s begroeten:
Anouk is deze week gestart als leraarondersteuner in groep G op
donderdag en vrijdag. Carolien ondersteunt in groep A op maandag en
woensdag. Groep A heeft nu 5 dagen per week ondersteuning.
Femke gaat per 1 november de taken van Renate over nemen. Zij is
taalspecialist en zal zich gaan inzetten voor leerlingen met lees/spellings
problematiek én ze gaat de bibliotheek beheren.
Rianne werkt regelmatig als vervangende leerkracht.
Welkom Anouk, Carolien, Rianne en Femke!
Er is een vacature uitgezet voor de functie gedragswetenschapper (2
dagen). De gesprekken hiervoor zijn begin oktober.
Juf Citha is herstellende van haar knieoperatie. Ze pakt langzaam haar
taken weer op. Juf Marit is woensdag geopereerd vanwege een
complexe polsbreuk. Ze is voorlopig nog niet op school.
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Positive Behaviour Support (PBS)
Natuurlijk doen en denken we ook dit schooljaar vanuit PBS
met als kernwaarden:

Het komende schooljaar gaan we toewerken naar
certificering als PBS school op alle gebieden! Sandra heeft
hier als PBS coordinator extra tijd voor gekregen en we
worden daarnaast begeleid door Monique Nelen en Joke
Kamstra vanuit Windesheim.

EU-Schoolfruit
Hoera! We zijn weer ingeloot om
deel te nemen aan EU schoolfruit!
Van 11 november t/m 14 april
ontvangen we weer 3 x per week
fruit voor alle leerlingen.
EU-Schoolfruit stimuleert kinderen
samen in de klas fruit en groente te
eten. Deelnemende basisscholen
ontvangen 20 weken lang iedere
week 3 porties groente en fruit voor
alle leerlingen. En dat helemaal
gratis dankzij financiering van de
Europese Unie.

Er is een nieuwe Kids team! Ze zijn al vol enthousiasme
gestart onder leiding van Mike. Hij zat vorig jaar ook al in
het kidsteam en werkt zijn nieuwe ‘collega’s’ in.
Groep J Sander
Groep K Kristian
Groep L Roy
Groep M Kyandro
Groep N Yasin
Groep O Gitte

Ik ben Ravi, de
mascotte van ’t Ravelijn! Doe jij ook mee met R.V.V?
Meer weten over PBS op onze school? Op onze website
staat onze PBS film waarin leerlingen en Ravi de kern van
PBS op een leuke manier uitleggen.
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Week tegen het pesten
Iedereen die een positieve bijdrage levert aan de groep is een held: leraar én leerlingen. Daarom is het thema
van de Week tegen pesten 2019 Wees een held, met elkaar.

Hoe groter het aantal leerlingen is dat pesten afkeurt, hoe kleiner de kans op pesten in de klas. Dit ontstaat niet
in elke groep vanzelf, als leraar kun je daarin sturen. Door met elkaar afspraken te maken, teambuildings
activiteiten te doen met de groep, elkaar goed te leren kennen en door zelf het goede voorbeeld te geven. In
een positieve groep is er minder behoefte om te pesten.
Natuurlijk hebben we deze week ook op onze school extra aandacht besteed aan positief omgaan met elkaar.
Een verwerking van groep L en J:

Tijdens de PAD/PBS lessen leren we wat kinderen ze kunnen/moeten doen als er gepest wordt. Er zijn 3
stappen die overal toegepast kunnen worden:
1 STOP, geef duidelijk aan dat je wilt dat het stopt.
2 LOOP, ga weg uit de situatie.
3 PRAAT, zoek iemand die je kan helpen.
Altijd in deze volgorde. Soms is stap 1 al genoeg, zo niet ga dan door naar stap 2 en eventueel stap 3.
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Kinderboekenweek 2019
Thema: Reis mee!
Ook dit jaar sluiten we de Kinderboekenweek feestelijk
af! U bent van harte uitgenodigd.
Afsluitend zal de Boekenkraam van ‘Boekhandel Groenendijk’ uit Steenwijk
aanwezig zijn, in de hal op de benedenverdieping. Bij aanschaf van een
boek krijgt u het kinderboekenweekgeschenk er bij. Een gedeelte van het
bedrag dat u uitgeeft komt ten goede van de school.
(u kunt hier pinnen)

Wanneer: Vrijdag 11 oktober
Hoe laat: van 13.00-14.00
Wat: Een wereldreis vanuit de klas over de verdieping

U komt toch ook?!

Respect – Veiligheid - Verantwoordelijkheid

Oudercommissie
We hebben twee nieuwe aanmeldingen gekregen,
maar er kan nog meer bij. Er zijn nog lege plekjes….

Wie willen deze lege plekken opvullen?
De oudercommissie organiseert en coördineert
activiteiten op school. Denk aan hulp bij Sinterklaas,
kerst, sport, schoonmaak etc.
Het kost niet heel veel tijd en zorgt voor veel
betrokkenheid bij de school.

Bereikbaarheid

We zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00-16.30
uur op nummer 0521 – 712500 In geval van nood
kunt u ook buiten deze uren contact opnemen
met Connie Kok (directeur) 06 34 38 03 98.
Tussen 8.30 en 14.00 uur is het niet mogelijk om
de leerkracht of leraarondersteuner te spreken.

Compliment van de maand

Interesse? Stuur een mailtje naar Connie:
c.kok@oecravelijn.nl

Deze maand gaat het compliment naar Jolanda en
Ekie. Twee moeders die zich hebben aangemeld
voor de oudercommissie! Overigens hebben we
nu ook twee co-ouderschap leden. Waarbij de
afspraak is dat vader of moeder komt helpen 😊.

Rookvrije school
Onze school is rookvrij. Daarmee nemen we
verantwoordelijkheid voor ieders gezondheid en
geven we goede voorbeeld aan leerlingen. Denkt u er
aan dat ook het parkeerterrein rookvrij is?

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag
1 november.
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