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Afscheid
De laatste week van het schooljaar is er altijd één met een lach en
een traan…
Een lach omdat het bijna zomervakantie is. Ik kijk met trots terug
op een bijzonder jaar. Hét jaar waarin we gestart als nieuwe
school voor alle leerlingen in de regio die extra onderwijs
ondersteuning nodig hebben. Het is gelukt! Al was het best even
wennen in de eerste periode. Maar we zijn er sterk uitgekomen en
kunnen nu echt zeggen 1+1= 3.
En een traan omdat we in de laatste week ook afscheid nemen
van maar liefst 58 schoolverlaters! Dat is een kwart van onze
school…. Ze vliegen uit naar veel verschillende scholen. Een
nieuwe start. Ik hoop dat ze alles wat ze hebben geleerd op ’t
Ravelijn meenemen in hun nieuwe levensfase.
En we nemen ook afscheid van een aantal collega’s.
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Meer hierover verderop in deze nieuwsbrief.
Ik wens iedereen een heerlijke zomer en graag tot ziens vanaf 26
augustus.

Hartelijke groet,
Connie Kok Bijker
Directeur ‘t Ravelijn

Agenda

Vanaf 15 juli zomervakantie
26 augustus: 1e schooldag!
Op onze website
www.oecravelijn.nl vindt u het
vakantierooster en de schoolgids
voor schooljaar 2019-2020.
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Leerlingen
Na de vakantie gaan er 19 nieuwe leerlingen
starten op ’t Ravelijn. Ze zijn dinsdag op
school geweest voor de kennismaking! En
dat verliep heel goed. We hopen dat ze snel
thuis zijn op ’t Ravelijn. Van harte welkom!

AFSCHEID VAN JUF AFKE
Op 5 juli namen we afscheid van juf Afke. Na 19 jaren op de
BVS en 1 jaar op ’t Ravelijn was het mooi geweest. Juf Afke gaat
met pensioen. Natuurlijk lieten we haar niet zomaar gaan. We
hebben haar flink in het zonnetje gezet.

TEAM
We namen deze week afscheid van onze
jaarstagiaires. Niek, Linda, Iris, Iwan en Jolien
heel erg bedankt voor jullie inzet! En succes
met het afronden van jullie studie.
En er kwam ook een eind aan de Ravelijn tijd
voor een aantal collega’s:
Juf Afke is met pensioen gegaan.
Lisanne, Celine en Ayla werkten tijdelijk als
leraarondersteuner.
Mart werkte als leerlingbegeleider. Lisanne
M werkte als logopedist voor de Praatmaat
en Yvonne v S re-integreerde op t Ravelijn. Ze
gaan een ander pad volgen. Allemaal bedankt
voor jullie inzet!

Na de vakantie komen Astrid, Marleen en
Monique D, Hendrienke en Willemiek ons
team versterken. Na de vakantie ontvangt u
een nieuw foto document met alle
medewerkers.

Samen met haar man Cees werd ze thuis opgehaald en naar
school gebracht. Daar zongen alle leerlingen haar toe. Wat een
prachtig koor van ruim 200 leerlingen.
Overdag kwam iedere groep bij juf Afke langs om persoonlijk
afscheid te nemen en een heerlijk ijsje te eten. Ze kreeg van
iedere groep een foto met een woord en een aantal bloemen.
Aan het eind van de dag had ze een prachtige foto collectie met
een lieve tekst en 65 bloemen die een mooi veldboeket
vormden. Juf Afke heeft genoten!

Hierbij nogmaals; Dank je wel Afke voor al die jaren trouwe
inzet op de administratie. We wensen je een fijne, gezonde tijd
toe.
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Sportdag
Voor de school was het een schoolsportdag, maar voor elke klas natuurlijk niet. Een schoolsportdag
klinkt dan ook niet logisch, want sommige leerlingen dachten dat ze de hele dag konden sporten...
Laten we dan zeggen dat het een schoolsportfestijn was 😉
Elke klas nam 2,5 uur de tijd om alle 6 de sportonderdelen bij langs te lopen waarin de leerlingen hun
eigen individuele prestatie neer konden zetten; Verspringen - Hoogspringen - 60 meter sprint - 400
meter duurloop - Vortex werpen en een onderdeel Vrije keuze sporten in de sportzaal. In de
sportzaal konden leerlingen kiezen uit een Hindernisbaan, Touwzwaaien, Springkussen en
Voetballen.
Bij elk sportonderdeel stonden eindleerlingen van de groepen L, M, NO en O om het materiaal klaar
te zetten en op te ruimen, de sporten uit te leggen, leerlingen te helpen en de scores bij te houden.
Ook was er een groep eindleerlingen samengesteld om de catering te verzorgen; het langs brengen
van koffie en thee aan de leerkrachten en het uitdelen van ranja aan de leerlingen!
Ik wil de eindleerlingen bedanken voor hun inzet en hulp!
Het was een zeer geslaagde dag met alleen in de middag een regenpauze van 15 minuten!
Tot volgend jaar bij het Schoolsportfestijn!
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PBS uitverkoop!
Donderdag was het de laatste dag waarop in dit schooljaar nog Ravi’s ingewisseld konden worden. Deze keer
kwam het kidsteam niet langs met de winkelkar, maar hielden ze een ware uitverkoop in de hal.
Er waren heel veel cadeautjes verzameld. De hele dag kwamen er groepen langs om de laatste Ravi’s uit te
geven. De leerlingen verdienen Ravi’s door goed en gewenst gedrag te laten zien op school, passend bij onze
kernwaarden Respect, Veiligheid en Verantwoordelijkheid. Het was druk bij de winkel en dat wil zeggen dat
de leerlingen heel veel goed gedrag hebben laten zien. Wat zijn we trots op onze kanjers!

Respect – Veiligheid - Verantwoordelijkheid

Afscheid groep 8
Gisteravond namen we afscheid van onze schoolverlaters. 58 leerlingen vliegen uit naar het
voortgezet onderwijs. Daar hoort een spetterend afscheid bij. We begonnen met een BBQ voor de
leerlingen en het team. Daarna ontvingen we alle ouders en kwamen de leerlingen onder luid
applaus de trap af. In de gymzaal genoten we van een dans- en een trommel act. Wat een talent!
Vervolgens was er een persoonlijk woordje in de klas, met de uitreiking van het graffiti kunstwerk en
daarna een hapje, drankje en een disco. Een prachtige avond!
Sommige leerlingen moesten we bijna naar buiten duwen. Afscheid nemen is best moeilijk…Maar
aan alles komt een eind…

Lieve schoolverlaters en ouders. We hebben van jullie genoten. Wat hebben jullie veel geleerd. Klaar
voor een nieuwe start. Het ga jullie goed en laat nog eens van je horen!

Respect – Veiligheid - Verantwoordelijkheid

Oudercommissie
Tijdens het afscheid van groep 8 namen ook Daphne,
Monique, Esther en Patricia afscheid van de
oudercommissie. Heel erg bedankt voor jullie enorme
inzet de afgelopen jaren. Onmisbaar op onze school!

Bereikbaarheid in de vakantie
We zijn gesloten van 15 juli t/m 23 augustus. In
de periode zal de mail nauwelijks gelezen worden.
Alleen in geval van nood kunt u contact opnemen
met Connie Kok: 06 34 38 02 98. (appen of bellen)

Vanaf 26 augustus staan we weer met nieuwe
energie voor u klaar!
Wie willen deze lege plekken opvullen?
De oudercommissie organiseert en coördineert
activiteiten op school. Denk aan hulp bij Sinterklaas,
kerst, sport, schoonmaak etc.
Stuur een mailtje naar Connie: c.kok@oecravelijn.nl

Volgende nieuwsbrief
Voor de ouders van de schoolverlaters was dit
de laatste nieuwsbrief. De andere
ouders/verzorgers ontvangen op vrijdag 30
augustus de eerste nieuwsbrief van schooljaar
2019-2020.

Zomergroet
Compliment van de maand
Het compliment van deze maand gaat naar juf Ilse.
Zij wist naast haar twee banen ook nog de post HBO
opleiding vakspecialist Muziek af te ronden.
Gefeliciteerd Ilse! We hopen nog lang te genieten van
je muzikale talenten.

Fijne vakantie namens iedereen van ’t Ravelijn!
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