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Trots….

In deze nieuwsbrief

Dinsdag 25 februari vond er een externe audit plaats op ’t
Ravelijn. Een audit is een kwaliteitsmeting op basis van de
inspectie indicatoren. De auditoren keken mee in 12 van de
15 groepen, hadden gesprekken met het management, het
team, leerlingen van het kidsteam en met een drietal
ouders uit de oudercommissie. Daarnaast bestudeerden ze
onze kwaliteitsdocumenten.

-Trots

Aan het eind van de dag vond er een terugkoppeling plaats
en deze was positief! We kregen complimenten voor de
rust en veilige sfeer in de school. Een heel fijn pedagogisch
klimaat. De auditoren waren onder de indruk van de wijze
waarop we PBS hebben neergezet in de school en de
positieve sfeer die er overal heerst. Dat maakt ons trots,
want dat zijn de speerpunten, waar we sinds de start vol op
ingezet hebben. Hard werken wordt dus beloond.
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Natuurlijk waren er ook een aantal werkpunten. Daarmee
gaan we aan de slag! De didactische doorgaande lijn, kan
nog aangescherpt worden.

Agenda

Vol vertrouwen gaan we het inspectie bezoek tegemoet
dat in juni gepland staat.

17 maart: MR vergadering

9-13 maart: PBS week

9 april: studiedag, leerlingen vrijdag
10-13 april: goede vrijdag en Pasen
17 april: Koningsspelen
23-24 april: schoolkamp
schoolverlaters
24 april: schoolreis
27 april – 8 mei: meivakantie

Hartelijke groet,
Connie Kok Bijker
Directeur ‘t Ravelijn

Respect

Veiligheid

Verantwoordelijkheid

Leerlingen

PBS

De afgelopen maand hebben we twee
nieuwe leerlingen mogen ontvangen! David
in groep E en Shamyla in groep L. Van harte
welkom, we wensen jullie een fijne tijd op t
Ravelijn.

Van 9 tot en met 13 maart is het PBS week op t
Ravelijn. Tijdens deze week gaan we nog meer
aandacht besteden aan positieve beloningen en
gewenst gedrag. Het kidsteam heeft meegedacht over
de invulling van de PBS week.
Het thema van de week is Verbinding!

Rajeev uit groep H heeft vandaag afscheid
genomen. Hij gaat verhuizen. Veel plezier
op je nieuwe school Rajeev!

Team
Juf Anke is herstellende van een operatie.
Ze is gisteren weer even op school
geweest. De komende weken gaat ze
administratieve klussen doen en hoopt ze
langzamerhand het werk weer op te
pakken. Tot haar herstel blijft Renée in
groep H.
We hebben de laatste tijd veel nieuwe
aanmeldingen binnen gekregen. We
proberen per 1 april een nieuwe
instroomgroep voor de jongste leerlingen
op te zetten.

Oudertevredenheid
De oudertevredenheid enquête is tot nu toe 65 keer ingevuld. Hartelijk dank voor de moeite!
Het is een mooi begin, maar nog niet genoeg voor een betrouwbaar beeld. Wilt u ons helpen! Vul de
enquête in via de link: https://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek/KPWVTDM
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Onze school is gezond

Hiep hiep hoera…….Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet
Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld
door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én
hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden
wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties
en minder schooluitval.
Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat sport en bewegen.
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten
over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.
In het kader van de gezonde school hebben we subsidie gekregen voor de aanleg van een
watertappunt op het plein. We willen hiermee het drinken van kraanwater i.p.v. zoete drankjes
stimuleren. Wordt vervolgd.

Bereikbaarheid

Volgende nieuwsbrief

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen
van 8.00-16.30 uur op 0521-712500. Tussen
8.30 -14.00 uur worden we liever niet
gestoord. We zijn op werkdagen ook
bereikbaar per mail of parro app.

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op
vrijdag 27 maart.

In geval van nood kunt u altijd contact op
nemen met Connie Kok via 06 34380298
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