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26 november 2021 

Volhouden… 

We begonnen het schooljaar vol goede moed. Eindelijk weer een redelijk 

normaal schooljaar, dachten we… Nu weten we wel beter. Het gaat niet 

zoals we met z’n allen zo gehoopt hadden. 
Het is iedere ochtend weer spannend als ik rond 6.30 uur mijn telefoon 

check. Ziekte, testen, positief, quarantaine er komt geen einde aan…  

We proberen er iedere dag het beste van te maken. En ondanks vele 

besmettingen, krijgen de meeste leerlingen gewoon goed les! Helaas 

hebben we vorige week moeten besluiten om de groepen 7 en 8 tijdelijk te 

laten werken met 4 dagen school en 1 dag thuis. Een vervelend, maar 

noodzakelijk besluit. Anders hadden we deze week al 4 keer een groep 

plotseling vrij moeten geven. Helaas ontkwamen we er niet aan dat groep E 

donderdag ook nog thuis moest blijven. En groep B krijgt volgende week 

online les i.v.m. quarantaine van de leerkrachten. 

We blijven volhouden, doorgaan en schakelen als dat moet. Ook na de 

nieuwe maatregelen die vanavond aangekondigd zullen worden. 

Ik hoop van harte dat het u ook lukt! 

Gelukkig weet Sinterklaas ons gewoon te vinden, ook in deze tijd en dat is 

een hele geruststelling. Vanochtend waren alle schoentjes gevuld op t 

Ravelijn.  

 

Alvast een fijn Sinterklaasfeest gewenst! 

Hartelijke groet, 

 

Connie Kok Bijker, Directeur ’t Ravelijn   
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 Agenda 

 

-3 december 
Sinterklaasviering 
-24 december kerstviering 
-24 december, leerlingen 
12.00 uur vrij 
-25 december 2021 t/m 9 
januari 2022, kerstvakantie 
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Team 

Baby nieuws 
Op 11 oktober zijn Astrid en Emiel ouders geworden 

van zoon Jip. En op 14 november werden Moniek en 

Yorick ouders van dochter Liv. 

Ze maken het allen goed. Van harte gefeliciteerd. 
Kaartjes zijn welkom. We verzamelen op school en 
sturen ze dan door naar de kersverse moeders. 
 

 
 
We hopen binnenkort ook mooi nieuws te ontvangen 
van Hanneke en Hendrienke. 
 
 
 

 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

Leerlingen 

De afgelopen periode zijn er 2 nieuwe leerlingen 
gestart. Arjan in groep P en Dylano in groep C. 
Van harte welkom en veel plezier op ’t Ravelijn! 
 

 

 

 
Bag2school 

Op maandag 1 november stond de vrachtwagen 

van bag2school weer op de stoep. U heeft de 

kasten flink leeggeruimd. We kregen heel veel 

zakken binnen. Er werd 471 kilo gewogen, goed 

voor 141,30 euro! Een mooi bedrag voor de PBS 

beloningswinkel. 

Hartelijk dank! 

In het voorjaar staat er weer een actie gepland. U 

mag tussendoor ook inleveren, dan slaan wij het 

voor u op. 

 

 
 
 

Aangepast vakantierooster 

Vanwege de aangescherpte Corona maatregelen gaat 

onze studie tweedaagse op 9 en 10 december niet 

door. We geven deze dagen gewoon les. 

De studiedag van 21 juni vervalt ook. 

Daarvoor in de plaats komen dinsdag 7 en woensdag 8 

juni 2022 (aansluitend aan Pinksteren). 

In de bijlage het nieuwe vakantierooster. De MR heeft 

ingestemd met de wijziging. 
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Groen schoolplein 

Het ‘kleine’ plein is zo goed als klaar en maandag zijn de mannen van A3 tuinen gestart op het ‘grote’ plein. 

Het uiteindelijke resultaat zien we pas in het voorjaar, wanneer het ook echt groen wordt. Maar we zijn nu al 

blij met de verandering. Veel meer uitdaging en rust.  

Een groener schoolplein zorgt voor meer gras, groen, water etc. Heerlijk om te spelen, maar je wordt er wel 

vies van. Een advies voor ouders/verzorgers; Zorg voor kleding die vies mag worden! 

     

      

Leerling uit groep A : “Wauw!! Er is zoveel te doen nu, ik weet niet wat ik moet kiezen, waar moet ik 

beginnen juf?” 
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Welkom Sinterklaas! 

Op 3 december vieren we Sinterklaas op school. 

Groep A t/m E gaat op bezoek bij Sint en de 

Pieten in het speellokaal. 

De overige groepen hebben lootjes getrokken 

en vieren het feest in eigen klas. 

We kijken uit naar het bezoek van Sint en Piet. 

Op maandag 6 december zullen we de jongste 

groepen een filmpje laten zien van een 

vertrekkende Sinterklaas op de boot. Om deze 

spannende fase ook duidelijk af te sluiten. 

 

Kerst 

Wat hadden we graag Kerst gevierd met 

leerlingen en ouders. Helaas dat gaat ook dit 

jaar niet. We vieren op 24 december het 

kerstfeest in de groep.  

Via de leerkracht ontvangt u meer informatie. 

We hopen alle kinderen op hun mooist te 

ontvangen 24 december. 

Na de kerstviering begint om 12.00 uur de 

kerstvakantie. 

 

Corona maatregelen 

Vanavond volgt er een nieuwe persconferentie, waarin nieuwe maatregelen bekend zullen worden. 

Indien dit iets betekent voor de school, dan informeer ik u z.s.m. 

Zoals het nu lijkt, blijven de scholen open! Met de volgende maatregelen: 

- Geen ouders in de school, alle contacten online of telefonisch. Ook geen ouders bij 

logopedie/fysiotherapie. 

- Externen zijn alleen welkom, indien noodzakelijk voor behandeling/begeleiding van kinderen. 

- Voor leerlingen en teamleden geldt, blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD. 

- Geen uitstapjes buiten de school. 

-  
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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 
U ontvangt de volgende nieuwsbrief op 
vrijdag 24 december. 

 

 

 

Compliment van de maand 

 
 

Het compliment van deze maand gaat naar 
een vader uit groep E. Donderdagochtend 
hoorden de ouders van deze groep dat de 
leerlingen thuis moesten blijven vanwege 
ziekte. In de app groep van ouders onderling 
kwam het volgende bericht: 
 

 
 
Hartverwarmend! 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Wie versterkt onze MR? 

 
Inmiddels hebben we een online ouderavond gehad met 

meerdere potentiële kandidaten voor de MR! 

Deze ouders kunnen zich nu verkiesbaar stellen. Zodra 

we het totaal plaatje compleet hebben, zullen we een 

verkiezing organiseren. 

 

Bereikbaarheid 
Van maandag t/m vrijdag zijn we bereikbaar op 0521 

712500. Tussen 8.30-14.00 uur worden we liever niet 

gestoord. In geval van nood kunt u altijd contact op 

nemen met Connie Kok via 0634380298.  

 

 

 

 

Fijne pakjesavond! 

 

http://www.oecravelijn.nl/

