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Uitgave 3 
29 oktober 2021 

Groen, groener, groenst…. 

Sinds de start van ‘t Ravelijn in 2013, waren we heel tevreden over het 

gebouw, maar iets minder over het plein… Veel stenen, weinig schaduw en 

weinig creatieve speelruimte. Dat moest beter kunnen… 

Twee jaar geleden hebben we subsidie aangevraagd en ontvangen, we 

hebben gespaard en via de gemeente nog een bedrag ontvangen. En nu is 

het zover. In de herfstvakantie is er een start gemaakt met de aanleg van 

een groen schoolplein! We doen het in twee fases. Eerst het kleine plein en 

later het grote plein. 

 Het begin is er! 

Uit onderzoek blijkt dat een groen schoolplein: 

-Een positief effect heeft op het welzijn van leerlingen. Minder ruzie, meer 
plezier. 
-Een positieve invloed kan hebben op de concentratie van leerlingen. 
-Rust biedt, de leerlingen hebben daarna meer energie voor de lessen. 
-Meer uitdaagt tot intensief bewegen en gevarieerd spel. 
-Een uitdagende speel- en leeromgeving biedt: mogelijkheden tot ontdekken 
en grenzen verleggen. 
-De mogelijkheid biedt om kinderen in contact te brengen met de natuur, 
waardoor ze er meer respect voor krijgen en er zorgzamer mee omgaan. 

Wie wil dat nou niet ?       We worden er nu al blij van! 
 
Hartelijke groet, 

 

Connie Kok Bijker, Directeur ’t Ravelijn   
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 Agenda 

 

- 1 november  
Bag2school kleding actie 
-18 november 
Voorlichting V(S)O, ouders 
groep 7 en 8. (afhankelijk 
van de Corona 
maatregelen) 
-3 december 
Sinterklaasviering 
-9+10 december, studie 
tweedaagse, leerlingen vrij 
-23 december kerstviering 
-24 december, leerlingen 
12.00 uur vrij 
-25 december 2021 t/m 9 
januari 2022, kerstvakantie 
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Team 

Verlof 
Inmiddels zijn Astrid, Moniek, Hanneke en sinds 
vandaag ook Hendrienke met zwangerschapsverlof. We 
wachten in spanning af en hopen de komende tijd op 
mooi baby nieuws. 
 
Sollicitaties en leraren tekort 
Zoals deze week al gemeld via de mail, raakt het 
lerarentekort ons ook. We zijn blij dat alle plekjes zijn 
opgevuld, maar zodra er iemand uitvalt door ziekte of 
verlof, dan zullen we groepen vrij moeten geven. We 
doen er alles aan om dit te voorkomen. 
Gelukkig hebben we 2 nieuwe leraarondersteuners 
weten te benoemen ter vervanging van Alwin in groep 
G, I en H. Alwin is gestart als leerkracht in groep F. 
Marijn en Mirte, nemen zijn plek tijdelijk over. Welkom 
en succes dames.  
Fenny zal vanaf komende week starten als extra 
leerkracht op di, woe en vr. 
Gerhard start vanaf dinsdag als onderwijs assitent in 
groep A. Eerst 2 x een halve dag per week en vanaf 
januari 3 ½ dag. 

 
Studiedag 
Maandag 25 oktober hadden we een studiedag. Het 

ochtendprogramma ging over Talentontwikkeling. Scala 

heeft ons geïnspireerd met diverse workshops op 

gebied van muziek, theater, dans en beeldende 

vorming. Een deel van de NPO-gelden zetten we in om 

het aanbod op gebied van Talentontwikkeling goed neer 

te zetten. Scala (Centrum voor de Kunsten) begeleidt 

ons hierin.Het middagprogramma stond in het teken 

van PBS. De laatste uit een lange reeks, onder 

begeleiding van Windesheim. Een aantal collega’s heeft 

de opleiding afgerond met een presentatie. We hebben 

uitdagende casussen met elkaar besproken en gekeken 

naar de toekomst. Hoe gaan we verder na de 

certificering? 

 

 

 
 

 

Leerlingen 

De afgelopen periode zijn er 5 nieuwe leerlingen 
gestart. Lucas (groep A), Fausto (groep B), Kyran 
(groep J) en Ravi (groep C). Allemaal van harte 
welkom en veel plezier op ’t Ravelijn! 
 

 

 

 Bag2school 

Op maandag 1 november staat de vrachtwagen 

van bag2school weer op de stoep. U heeft voor de 

herfstvakantie een lege zak ontvangen. De zakken 

kunnen tot maandagochtend 1 november 

ingeleverd worden op school.  

ALLE IN TE ZAMELEN SPULLEN ZIJN BEDOELD 
VOOR HERGEBRUIK. 
Wat mag er in de zak? 
-Goede kwaliteit tweedehands kleding 
-Lakens 
-Dekens 
-Gordijnen 
-Knuffelbeesten 
-Schoenen (per paar) 
-Riemen/ceinturen 
-Handtassen 
Wij ontvangen 0,30 cent per ingeleverde kilo. 
Hiermee kopen wij spullen voor onze PBS winkel. 
Bovendien helpen we mee aan een duurzame 
wereld! 
Meer dan 1 zak vol? Het mag ook in een vuilniszak 
ingeleverd worden. Alvast hartelijk dank! 
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Kinderboekenweek 

Ook dit jaar hebben alle klassen enthousiast gewerkt rondom het thema van de Kinderboekenweek ‘Worden 
wat je wil’. We zijn deze week gestart in alle groepen met een foto waarop alle meesters en juffen verkleed 
waren als verschillende beroepen. Naast bezoekjes aan de bieb, voorstellingen, dramaworkshops en mensen 
die over hun beroep kwamen vertellen, is er natuurlijk op veel verschillende manieren gelezen en met of over 
boeken gewerkt. 
 
Er zijn veel ouders en kinderen die meegedaan hebben met de prijsvragen per bouw. Per bouw is er 1 winnaar 
getrokken door juf Citha. Deze kinderen hebben een boekenbon gewonnen. 
Onderbouw groep A-B-C-D: 10 goede inzendingen, winnaar Sereno uit groep D. Middenbouw gr E-F-G-H-I-L: 23 
goede inzendingen, winnaar Giovanni groep F. Bovenbouw gr J-K-M-N-O-P: 26 goede inzendingen, winnaar 
Bjorn groep O. 

Er was 1 extra prijs voor originaliteit. In groep A had Bradley op de zoekplaat niet alleen beroepen gevonden 
maar ook nog andere dingen. Hij kreeg een boekje over voertuigen met geluiden. 

Als afsluiting heeft elke groep op vrijdag in zijn eigen klas een Kahootquiz, voorleeswedstrijd, boekpresentatie, 
leesbingo of andere leuke activiteit gedaan. De winnaar hiervan kreeg een 3d boekenlegger. 

          

   

 

 

 

 

Corona maatregelen op school 

Helaas lopen de Corona besmettingen weer op. Het blijft van groot belang dat we voorzichtig blijven.  

- Leerlingen die besmet zijn met Corona blijven thuis. Alle leerlingen zonder klachten kunnen gewoon 

naar school. De GGD voert bron- en contact onderzoek uit en kan besluiten dat er nog een enkele 

leerling in quarantaine moet. 

- Ouders zijn alleen op afspraak welkom in de school. 

- Ouders mogen weer ingezet worden voor hulp in de school of voor ondersteuning bij activiteiten. 

Leerlingen met klachten (veel hoesten, keelpijn, koorts) blijven thuis en laten zich testen of wachten tot ze 24 

uur klachtenvrij zijn. 

Mochten er n.a.v. de persconferentie op dinsdag 2 november aanvullende maatregelen komen, dan laten we 

dit uiteraard z.s.m. weten. 
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Gezonde school, nationaal schoolontbijt, schoolfruit en 
schoolzuivel 
In het kader van de Gezonde School, staan er de komende periode weer mooie dingen op het 

programma. 

Op donderdag 4 november gaan we genieten van het nationaal schoolontbijt! In de bijlage bij deze 

nieuwsbrief uitgebreide informatie over het schoolontbijt voor ouders. 

    

Een gezond ontbijt is belangrijk! Kinderen hebben energie nodig om op gang te komen en na een 

gezond ontbijt kunnen ze zich beter concentreren op school. Samen de dag beginnen met een ontbijt 

is niet alleen heel gezellig. Je geeft gelijk het goede voorbeeld. 

Donderdag 4 november graag het volgende meegeven naar school: Bord, bestek, beker, bakje. De 

kinderen hoeven voor een keer niet thuis te ontbijten. Uiteraard mag het wel, als dit voor uw kind 

belangrijk is. 

Daarnaast zijn we ingeloot voor gratis groente/fruit en zuivel. Gedurende 20 weken ontvangen we 3 

porties groente/fruit en 2 porties zuivel (melk/karnemelk) per kind, per week. Prachtige initiatieven 

om kinderen bewust te maken van gezonde en lekkere keuzes. De leerkracht zal via Parro aangeven 

wanneer het gaat starten, dan kunt u er rekening mee houden. 
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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 26 november. 

 

 

 

Compliment van de maand 

 
 

Het compliment van deze maand gaat naar 
meester Patrick en meester Alwin. Zij 
switchen in het belang van de organisatie van 
groep/functie en zorgen hierdoor voor 
voldoende leraren bezetting in alle groepen! 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

Wie versterkt onze MR? 

 
In de vorige nieuwsbrief deed de oudergeleding van de 

MR een oproep voor een nieuw enthousiast MR lid, 

omdat Henriette eind dit schooljaar de MR gaat verlaten. 

Maar liefst 6 ouders reageerden hierop. Wat superfijn 

dat jullie zo betrokken zijn. Deze ouders zijn uitgenodigd 

voor een oriënterende bijeenkomst in november. 

Mochten meerdere ouders zich verkiesbaar stellen, dan 

volgt er een verkiezing. 

 

http://www.oecravelijn.nl/

