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Bericht van Sinterklaas 
 
Beste grote en kleine kinderen, 

 

Dit keer een bijzonder voorwoord zoals u ziet. 

Niet van de directeur maar van Sinterklaas en de rijm 

Piet. 

Ook dit jaar ben ik vanuit Spanje gekomen. 

En heb mijn pieten meegenomen. 

Met de boot en toen per trein. 

Het is goed om weer in Nederland te zijn. 

Ook ’t Ravelijn, zo staat in mijn boek. 

Kan weer rekenen op een bezoek. 

Op 5 december sta ik klaar. 

De vraag is alleen nog …. Hoe kom ik daar? 

Een beetje geduld nog, over een dag of zeven. 

Gaan we het samen weer beleven. 

Tot die tijd loopt de spanning op. 

Hopelijk niet over de top. 

De meesters en juffen van ’t Ravelijn. 

Brengen daarin gelukkig wat lijn. 

Soms extra bewegen of juist even rust. 

Pedagogische  aanpak is een must. 

En daar in heeft Sint alle vertrouwen. 

’t Ravelijn is een school om op te bouwen. 

En ook alle ouders wens ik succes in deze tijd. 

Hopelijk wordt u ook met een cadeautje verblijd. 

Vanaf 6 december is alles weer voorbij. 

En hoort u een jaar langs niets van mij 😊 

Ik wens u allen een pakjes avond met veel gezelligheid. 

En daarna een mooie Kerst tijd. 

 
Hartelijke groet van Sinterklaas 

 

Agenda 
05-12-19 Sint komt op school 
06-12-19 studiedag, leerlingen vrij 
19-12-19 kerstviering voor 
leerlingen en ouders 
 

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

De afgelopen maand zijn Ilse (groep E), Esmée (groep A), 
Damian (groep M) en Madelief (groep K) gestart. We 
hopen dat jullie een fijne tijd hebben op ’t Ravelijn! 

 
 

 
 

 
 

TEAM 
Juf Brenda (groep B) gaat per kerstvakantie met 
zwangerschapsverlof! We lossen de vervanging 
intern op. Geniet van je verlof Brenda. 
 
Juf Anne Marieke bouwt haar uren langzaam op 
en is weer steeds meer aanwezig op school. 
Heel fijn! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ouderbijdrage / schoolkosten 
Jaarlijks krijgen ouders/verzorgers een factuur voor de 
(vrijwillige) ouderbijdrage en overige schoolkosten 
(schoolreis/schoolkamp).  
De hoogte van het bedrag wordt vooraf afgestemd met de 
MR. Normaal gesproken factureren wij in 
oktober/november. Misschien is het u opgevallen dat de 
facturen nog niet verzonden zijn. Dit heeft als reden dat we 
bezig zijn met een ‘schoolkassa’. Zodra dit werkt kunnen 
we betaalverzoeken versturen (betalen via ideal). Dit 
maakt betalen minder omslachtig. We hopen dan ook 

minder herinneringen te hoeven sturen 😊. 
 
De factuur komt dus alsnog, in januari 2020. Wat kunt u 
verwachten? De ouderbijdrage is vastgesteld op 25 euro 
per kind.  
Daarnaast zijn er kosten voor schoolreis/schoolkamp.  
Het totale factuur bedrag (ouderbijdrage en 
schoolreis/schoolkamp is voor  
groep A: 45 euro,  
groep B t/m M 55 euro 
en voor de schoolverlaters 75 euro.  
Voor meer informatie over de ouderbijdrage verwijzen we 
naar de schoolgids. www.oecravelijn.nl 
 

 

Opbrengst Bag2school 
Er is 522 kilo kleding ingezameld voor de 
bag2school actie! 

Dit heeft ons een bedrag van  156,60 euro 

opgeleverd. Het bedrag is gestort op onze 
schoolrekening. We gebruiken het voor 
cadeautjes in de beloningswinkel en/of voor 
vervangen van buitenspeelgoed. Hartelijk dank 
voor uw medewerking. 
Heeft u nog meer kleding thuis? Inleveren kan 
het hele jaar door in een gesloten zak. 
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PBS koffie ochtend 

   
 
 Vrijdag 22 november hielden we onze eerste PBS koffieochtend. Zo’n 

30 ouders kwamen op de koffie! Veel meer dan we hadden verwacht. 

Dennis, de vader van Shana uit groep C deed samen met zijn vriendin 

Natasja een presentatie over het werken met PBS bij hen thuis. 

Fantastisch! Ook heel fijn om te horen dat veel ouders op verschillende 

manieren bezig zijn met het aanleren van gewenst gedrag en 

beloningen. Er zijn veel tips uitgewisseld en we hebben het waarden 

spel gespeeld. Heel blij met deze betrokkenheid. Zo kunnen we de 

lijnen tussen school en thuis heel kort houden en dat is in het belang 

van de ontwikkeling van de kinderen. Voor herhaling vatbaar! 

 

 
 

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. 
De leerkracht zal doorgeven op 
welke dagen uw kind geen 
fruit/groente mee hoeft te 
nemen van thuis. 
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Na schoolse sportles 
De Naschoolse Sportles op 't Ravelijn is weer van start gegaan! 
In de maand oktober is DE NASCHOOLSE SPORTLES weer van start gegaan voor kinderen van 't Ravelijn. 
DE NASCHOOLSE SPORTLES is een sport stimuleringsproject opgestart door de school en vakleerkrachten 
Bewegingsonderwijs. 
Het project is bedoeld voor de leerlingen om hun talent/interesse in de sport te ontdekken, vrije tijd besteding, 
leerlingen een kans te bieden om te sporten en te bewegen in een veilige en betrouwbare omgeving.   
De inschrijving is een succes geworden, want op maandag nemen er 12 leerlingen aan deel en ook 12 op de 
dinsdagen. Helaas voor andere geïnteresseerden is het niet meer mogelijk om deel te nemen want we zitten 
vol. 
Uiteraard is er wel een mogelijkheid om uw zoon/dochter in te schrijven via onderstaand mailadres. U komt 
dan op de wachtlijst totdat er een leerling stopt met De Naschoolse Sportles. 
 
 
Inschrijven? Stuur een mail naar Nick Jansen 
n.jansen@oecravelijn.nl 
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VOMOL – Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer. 
 
Basisschoolleerlingen leren over ‘Veilig met landbouwverkeer’ 
 
Een flinke trekker met een grote kiepwagen. Jong en oud komen deze grote landbouwvoertuigen regelmatig 
tegen. Voor jonge kinderen is dat niet eenvoudig hoe daarmee om te gaan. Zeker niet als je een relatief 
nieuwe deelnemer aan het verkeer bent. In Steenwijk volgden de leerlingen van OEC ‘t Ravelijn en uit Tuk 
kinderen van t Puzzelstuk van groep 7 en 8 op 14 november daarom een wel heel speciale veiligheid les. Op 
het parkeerterrein van OEC t Ravelijn. 
 
Wilfried Langeslag is docent van het veiligheidsproject ‘Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer’, 
afgekort VOMOL. Het project is een initiatief van Cumela Nederland, brancheorganisatie voor ondernemers 
in groen, grond en infra. “Ieder jaar verlaten veel kinderen de basisschool en begeven zij zich voor het eerst 
in het ‘echte verkeer”, vertelt de docent van Zone.college. “De kinderen fietsen vaak een stuk verder dan ze 
gewend waren en komen daarbij voor het eerst grote landbouwvoertuigen tegen. We leren de kinderen hoe 
ze zich veilig moeten gedragen rondom landbouwvoertuigen.” 
 
Tijdens de veiligheidsles wordt de basisschoolleerlingen inzicht gegeven in de gevaren door op en rond de 
landbouwvoertuigen verschillende opdrachten uit te voeren. Het loonbedrijf uit de buurt ,loonbedrijf vd 
Berg en de gemeente Steenwijkerland en het waterschap Drents Overijsselse Delta, draagt bij door een 
trekker met een hakselaar, een ploeg, een schudder en een trekker met dumper ter beschikking te stellen. 
Er wordt aandacht besteed aan de dode hoek, hoe groot is de uitzwaai van een ploeg, hoeveel geluid maakt 
een hakselaar en wat zijn de risico’s in relatie met fietsgedrag.  
 
Ten slotte volgt een uitgebreide evaluatie, waarin besproken wordt wat de kinderen geleerd hebben. 
Wilfried Langeslag): “We wijzen aan de hand van praktijkvoorbeelden en foto’s op gevaarlijke situaties en 
het moet er toe leiden dat ieder kind bewust is van de gevaren en dat ze zich veilig bewegen in het 
verkeer”. 
 
Ook de jongste kinderen kregen even de kans om de voertuigen te bewonderen en er in te klimmen. 
 
Met dank aan Monique van den Berg (verkeersouder) en de gemeente Steenwijkerland! 
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Compliment van de maand 

 
Het compliment van de maand gaat deze keer 
naar Dennis en Natasja. Voor het delen van jullie 
PBS verhaal tijdens de koffie ochtend. Heel 
hartelijk dank voor jullie openheid! 
 

 
 
. 

Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 
20 december. 

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. 
 

Sinterklaasfeest in de Meenthe 
Maandag 25 november was het feest in de Meenthe. De 
jongste kinderen gingen naar het theater voor het 
bekijken van het ‘Sinterklaastoneel’. Er werd een leuk 
Sinterklaas verhaal gespeeld door verschillende meesters 
en juffen van scholen uit Steenwijk. Vanuit ’t Ravelijn 
deed juf Gedy mee. 
De oudere kinderen keken in de bioscoop zaal naar een 
Sinterklaas film.  
Het was een mooie ochtend! 

    
 
 

Kerst op school 
Op donderdag 19 december vieren we in de avond Kerst 
op school. Deze keer gaan de kinderen gezamenlijk eten in 
de groep. Voor de ouders is er een programma in de hal. 
Omdat niet alle ouders en leerlingen tegelijkertijd in de 
school passen, gaan we het splitsen. De kinderen en 
ouders van groep A t/m G vieren kerst van 17.30-18.30 
uur, daarna volgen de kinderen en ouders van groep H 
t/m O van 19.00 tot 21.00 uur. Er volgt binnenkort een 
uitnodiging! 
 
Deze keer koppelen we het goede doel Childs Life aan 
onze kerstviering. De leerlingen van de bovenbouw krijgen 
voorafgaand lessen over het werk van deze organisatie. 
https://www.childslife.nl  
ChildsLife geeft kinderen en de gemeenschap waarin zij 
leven de kans om zelfstandig een toekomst op te bouwen.  
ChildsLife is een compacte organisatie met een groot 
bereik. Met korte lijnen tussen donateur en begunstigden 
werkt ChildsLife efficiënt en effectief. Tijdens de 
kerstviering is er een collecte bus aanwezig. 
 

 

Bijlage 
In de bijlage een aankondiging van een 
kerstwandeling voor jong en oud op 21 december 
in Steenwijk. 
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