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Van zomer naar herfst…
De eerste maand van het schooljaar zit er al weer op! Na een aantal
heerlijke nazomerweken lijken we nu toch richting herfst te gaan.

Er is weer veel gebeurd de afgelopen weken. Door Corona blijft de
situatie onvoorspelbaar, maar tot nu toe is het behapbaar op school
en komen we gelukkig ook weer aan andere zaken toe.
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Zo was daar het feestje voor juf Virgine. 40 jaar in dienst van het
onderwijs. Een stralende dag!
Er verder is er een nieuw kidsteam gekozen, we hebben aandacht
besteed aan ‘de week tegen pesten’ en de Kinderboekenweek komt er
aan! Kortom de school bruist weer van energie.
Op 2 september hielden we een online ouderavond. Bijna de helft van
de ouders heeft zich online gemeld. Het was even zoeken en soms ook
een beetje ongemakkelijk, maar iets is beter dan niets! Fijn om velen
even te ‘zien’.
Na de herfstvakantie vinden de oudergesprekken plaats. Deze
gesprekken worden verspreid over de week. Ouders kunnen kiezen
voor een online gesprek of een gesprek op school.
Veel leesplezier!

Agenda

30 september start
Kinderboekenweek
12 t/m 16 oktober
herfstvakantie

Hartelijke groet,

19-22 oktober
oudergesprekken
21 oktober bag2school actie
9 november studiedag,
leerlingen vrij

Connie Kok Bijker
Directeur ’t Ravelijn
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Team
Juf Lizzy is helaas nog niet weer aanwezig op school. Ze werkt thuis aan haar herstel. Beterschap Lizzy.
Sinds de zomervakantie hebben we 3 nieuwe collega’s op t Ravelijn. Ze stellen zich graag aan u voor:

Mijn naam is Inge van der Sluis en sinds dit schooljaar werk ik op maandag, donderdag
en vrijdag in groep H en op woensdag in groep E. Ik ben sinds 2004 leerkracht en heb de afgelopen jaren in zowel
het reguliere al het speciale onderwijs gewerkt. Ik ben 38 jaar en woon met mijn man en zoon in Meppel. Naast
het lesgeven ben ik veel bezig met handletteren (op een creatieve manier schrijven), wandel ik graag en houd
ontzettend van spannende boeken lezen. Ik heb er enorm veel zin in om er samen met de leerlingen en u een fijn
schooljaar van te maken dus graag tot ziens op 't Ravelijn!

Mijn naam is Wouter Vollebregt (27) en samen met mijn vrouw woon ik in Meppel. In 2014 heb
ik de PABO afgerond. Na zes jaar lesgeven in het reguliere basisonderwijs was het tijd voor een nieuwe stap. Nu
ben ik als ‘extra’ leerkracht aan het werk op ’t Ravelijn. Dit betekent dat ik inzetbaar ben waar dat nodig is.
Inmiddels heb ik al veel groepen op school van binnen gezien.
In mijn vrije tijd ben ik veel buiten te vinden en sport ik graag. Maar ook een avondje Netflix komt geregeld voor.
De start hier op school was goed. Ik kijk vol verwachting uit naar het vervolg!

Mijn naam is Jamie Cobben, ik ben 27 jaar en ik woon in Zwolle. Sinds dit schooljaar werk ik
als leraarondersteuner bij ’t Ravelijn in groep A. Ik ben aanwezig op maandag tot en met woensdag en op vrijdag.
In mijn vrije tijd hou ik ervan om creatief bezig te zijn, zoals handletteren. Ook sport ik regelmatig, waaronder
hardlopen, squashen of fitness.
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Juf Virgine 40 jaar in het onderwijs!

Op 5 september 2020 was het 40 jaar geleden dat juf Virgine voor het eerst aan de slag ging in het onderwijs.
Ze heeft bijna alle jaren gewerkt in het speciaal onderwijs en haar voorkeur gaat uit naar de jongste leerlingen.
Wat een prestatie, van harte gefeliciteerd Virgine!
Als collega’s hebben we juf Virgine om 8.00 uur ontvangen. Ze liep door een kleurige haag van collega’s op 1,5
meter. Overdag heeft ze in alle groepen een traktatie gebracht en werd ze verrast met heel veel bloemen.
De Steenwijker Courant kwam langs voor een interview en een foto. Dat leverde een prachtig artikel op in de
krant van 6 september.
Na schooltijd was het tijd voor taart. Een hele feestelijke dag! We hopen dat juf Virgine de komende jaren nog
met veel kleur en fleur blijft werken op t Ravelijn.
Ouders, bedankt dat jullie zo enthousiast hebben meegewerkt aan deze dag, door het meegeven van de
bloemen en andere gelukwensen.

Nieuwe leerlingen
De afgelopen weken zijn er 3 nieuwe leerlingen gestart. Jailey en Kyllian in groep A, Mohammad in groep F en
maandag start Demién in groep E. Van harte welkom allemaal, we wensen jullie een fijne tijd op ’t RAVELIJN!
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Corona
In de tweede schoolweek hadden we opvallend veel leerlingen en leerkrachten met Corona gerelateerde klachten.
Het bleek gelukkig om een verkoudheidvirus te gaan i.p.v. Corona. In totaal hebben nu 14 leerkrachten een test
moeten doen. Allemaal met een negatieve uitslag.
Wanneer mogen kinderen wel of niet naar school?
Sinds deze week mogen alle leerlingen (groep 1 t/m 8) met neusverkoudheid gewoon naar school!
Wanneer mogen kinderen niet naar school?
Kinderen mogen niet naar school wanneer er behalve verkoudheidsklachten ook andere corona gerelateerde
klachten zijn (hoesten, koorts, reuk/smaakverlies).
Kinderen mogen niet naar school wanneer een kind koorts heeft of wanneer een huisgenoot koorts heeft. (boven
de 38 graden Celsius)
Kinderen mogen niet naar school wanneer een huisgenoot Corona heeft.
Een handig document om te gebruiken bij twijfel is de beslisboom. Zie ook bijlage bij deze nieuwsbrief.
https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2020/09/Beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-t_m-groep-8BOinK_AJN_RIVM_-220920.pdf
Wanneer mag een leerkracht wel of niet naar school? Voor teamleden geldt ook dat ze niet op het werk mogen
komen in geval van Corona gerelateerde klachten. Zij zullen zich dan z.s.m. laten testen en kunnen weer werken
zodra de test uitslag negatief is.
Omdat de testlocaties van de GGD overbezet zijn (ondanks dat we nu voorrang krijgen) heeft ons bestuur ook
commerciële tests ingekocht. Hiervan hebben we binnen 24 uur de uitslag. Bij een negatieve uitslag kunnen we dus
snel weer aan het werk!
Oudergesprekken 19-22 oktober
De oudergesprekken zullen plaatsvinden van 19 tot en met 22 september. U kunt kiezen voor een online gesprek of
een gesprek op school (binnen de geldende maatregelen). U ontvangt een uitnodiging tot inschrijving via de
leerkracht en er volgt een mail met verdere instructies.
Sinterklaasviering
De Sinterklaasviering gaat door op vrijdag 4 december. Er zal geen intocht zijn op het parkeerplein. Sint en de
pieten brengen een bezoek aan de (jongste) groepen.
Kerstviering
De kerstviering met ouders en leerlingen op donderdagavond 17 december gaat helaas niet door. We mogen geen
grote groep ouders ontvangen in de school of op het plein. We vieren kerst met de leerlingen op vrijdagochtend 18
december. Later meer hierover.
Mochten er Corona besmettingen plaatsvinden op school, dan zullen wij altijd contact opnemen met de GGD, voor
nader advies.
Samen met de MR hebben we een plan van aanpak opgesteld. Deze vindt u in de bijlage.
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Vervolg Corona
De volgende maatregelen blijven van kracht:
•

Brengen en halen. Om de 1,5 meter afstand tussen volwassenen te kunnen waarborgen, maken we het
volgende onderscheid. Leerlingen die met de taxi komen, worden tussen 8.20 en 8.30 uur afgezet op het
parkeerterrein. Leerlingen die gebracht worden of zelfstandig komen verwachten we om 8.30 uur (niet
eerder). Wanneer de school uit gaat, zullen de taxi leerlingen om 13.55 uur naar buiten gaan. Leerlingen
die door ouders gehaald worden of zelfstandig naar huis gaan, komen om 14.00 uur uit school. Aan
ouders/verzorgers die zelf halen het verzoek om niet voor 14.00 uur op het parkeerterrein te zijn. Dan zijn
de eerste taxi’s weer weg en is er plek voor iedereen op het parkeerterrein.
Bij binnenkomst ontsmetten alle leerlingen en volwassenen de handen.
We wassen / ontsmetten onze handen altijd na het buitenspelen, voor het eten en na toiletbezoek.
We maken nog geen gebruik van de douches na de gymles.
Tot de herfstvakantie is er geen naschoolse sportles.
Ouders zijn in principe niet welkom in de school. Er zijn uitzonderingen. Indien ouders toch in de school
komen is dat altijd op afspraak, met gezondheidscheck en zoveel mogelijk na schooltijd.
Het ventilatie systeem is gecontroleerd, staat 24 uur per dag aan op de maximalen stand. Daarnaast
ventileren we door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten.
Er is een extra schoonmaak ronde in de ochtend (deurklinken, toiletten, kranen).

•
•
•
•
•
•
•

Uiteraard houden wij de berichtgeving van de overheid goed in de gaten en zullen we zo nodig onze plannen
bijstellen.

PBS
Op maandag 21 september waren de leerlingen vrij. Met het team hadden we een afsluitende PBS studiedag
onder leiding van Joke Kamstra van Hogeschool Windesheim. 75% van het team heeft het PBS Certificaat na afloop
van de dag ontvangen! De overige collega’s zullen de leergang de komende tijd afronden. De laatste bijeenkomst
ging over het gebruik van data. Door het consequent registreren van gedrag, kunnen we goede analyses maken,
vervolgens kunnen we de juiste aanpassingen doorvoeren in ons onderwijs ten gunste van de leerling.

De leerlingen hebben een nieuw PBS kidsteam gekozen! Tomas, Colin, Jaysen, Julliet,
Julan en Robian. Roy en Sander zijn oud kidsteamleden. Zij werken de nieuwe toppers in. Succes allemaal, jullie zijn
een voorbeeld in de school!
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Aanstormend talent
Ook dit jaar verwelkomen we weer een heel
aantal stagiaires in onze school. We zijn blij met
hun nieuwe kijk en inbreng. En uiteraard is een
paar extra handen nooit weg in de klas. Ze
stellen zich graag even voor:

Hallo allemaal! Mijn naam is
Yvette Knol en ik ben 20 jaar jong. Dit
schooljaar kun je mij twee dagen per week op
de donderdag en vrijdag vinden op ’t Ravelijn
als stagiair van groep K. Naast dat ik dit
schooljaar stage loop in groep K, zal ik soms
ook bezig zijn met kinderen uit andere groepen.
Ik volg de hbo opleiding Social Work op
Windesheim te Zwolle en zit nu in het tweede
leerjaar. Ik hou van creatief bezig zijn en zal dit
ook zeker toepassen in de klas, maar ook vind
ik het rustgevend om boeken te lezen of te
wandelen. Het werken met kinderen die meer
aandacht nodig zijn vind ik heerlijk en ga
daarom met volle enthousiasme dit schooljaar
tegemoet!

Mijn naam is Ashley Groen ik
ben 18 jaar oud en ik woon in Steenwijk. Ik loop
stage in groep E. De opleiding die ik doe is
onderwijsassistent op het Drenthe college in
Meppel, dit is mijn laatste jaar. Hierna wil ik
graag doorstromen naar de pabo. Mijn hobby's
zijn sporten en afspreken met vriendinnen. Ook
heb een bijbaan in de horeca bij zus en zo in
Steenwijk.
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Mijn naam is Esther Hiemstra, ik ben 22 jaar
oud en ik ben derdejaars HBO Social Work student. Ik ben
dit schooljaar begonnen met mijn stage als
leerkrachtondersteuner op maandag en dinsdag in groep L
bij meester Allard en op woensdag en donderdag in groep
M bij juf Astrid. Aangezien ik het leuk vind om met kinderen
te werken wilde ik graag mijn ervaring uitbreiden en ik heb
het erg naar mijn zin.

Mijn naam is Julia Soekhie en ik ben 20 jaar
oud. Ik studeer Social Work te Windesheim en zit in mijn
derde jaar. Ik loop stage bij ’T Ravelijn met als functie leraar
ondersteuner. Ik ben op maandag en dinsdag in groep D en
op woensdag en donderdag in groep N. Naast school en
stage werk ik in de horeca, lees ik graag en houd ik van
gezelligheid.

Mijn naam is Ilse Hiemstra, 18 jaar
oud. Ik ben een 2e jaars student Social Work en loop nu
met plezier op donderdag en vrijdag stage in groep C. Ik zou
mezelf omschrijven als een enthousiast, sociaal,
behulpzaam en verantwoordelijk persoon met een passie
voor kinderen.In mijn vrije tijd vind in het erg leuk om met
mijn vrienden iets te doen. Ook hou ik erg van sporten, ik
voetbal en fitness, en ben ik in voor een feestje. Oppassen
vind ik ook erg leuk om te doen. Zelf heb ik wel al meer
gewerkt met kinderen. Vanaf mijn 14e pas ik al op bij
gezinnen thuis. Ook ben ik voetbaltrainer
geweest.Afgelopen schooljaar heb ik 1 dag in de week stage
gelopen op IKC Scholtens, een reguliere basisschool, in de
kleuters. Sinds kort ben ik ook begonnen met een nieuwe
bijbaan. Ik werk in het Kinderdorp in Home Center.
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Kinderboekenweek

Het thema wat dit jaar centraal staat is ‘en toen...’ Tijdens
de Kinderboekenweek® 2020 gaan we terug in de tijd.
Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld
van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over
ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten
over de Oudheid.
Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te
ontdekken. Verken werelden uit het verleden door het lezen
van boeken!
De week staat in het teken van leesactiviteiten en op 't
Ravelijn doen we graag mee.
De Kinderboekenweek wordt dit jaar afgesloten met een
boekenmarkt. De boekenmarkt vindt plaats op vrijdag 9
oktober.
De markt wordt gevuld met eigen oude boeken die de
kinderen van thuis hebben meegenomen.
Heeft u thuis nog kinderboeken die niet meer worden
gelezen, maar nog wel in goede staat zijn? Dan kunnen de
kinderen deze boeken meenemen naar school. Er is
inmiddels al heel veel binnen gekomen (dank daarvoor!),
maar boeken hebben we nooit genoeg
.

Bag2school

Op 21 oktober staat er weer een bag2school
actie op het programma. U ontvangt hiervoor
een inzamelzak!
Bag 2 School is een internationaal bedrijf met
een groene kijk op de maatschappij. Zij
verzamelen kleding van scholen en
kinderdagverblijven in Nederland en keren per
kilo een bedrag uit (0,30 eurocent). Bag 2
School wil de afvalberg niet nóg hoger maken
en deze wijze van werken is een prima middel
om van niet meer gebruikte kleding af te
komen.
ALLE IN TE ZAMELEN SPULLEN ZIJN BEDOELD
VOOR HERGEBRUIK.
Wat mag wél ingezameld worden?
-Goede kwaliteit tweedehands kleding
-Lakens
-Dekens
-Gordijnen
-Knuffelbeesten
-Schoenen (per paar)
-Riemen/ceinturen
-Handtassen
U mag de zak op ieder moment meegeven aan
uw kind of zelf afgeven bij de voordeur. Niet
genoeg aan 1 zak? Het mag ook in een goed
afgesloten vuilniszak.
De opbrengst gebruiken wij voor het vullen
van de PBS winkel. Alvast bedankt!
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Compliment van de maand

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.

Het compliment van de maand gaat deze keer naar alle
leerlingen die meededen aan de Kraanwater dag op
woensdag 23 september. Op deze dag dronken zij alleen
maar kraanwater i.p.v. andere zoete drankjes. Het was
helemaal niet moeilijk, het water smaakte prima! Een
gezonde keuze.

Bijlagen
-

Bereikbaarheid

-

Plan van aanpak Corona
Beslisboom
Kinderen met autisme gezocht voor
onderzoek
Folder Typetuin

We zijn op werkdagen van 8.00-16.30 uur bereikbaar op
telefoonnummer 0521 712500.
Tussen 8.30 en 14.00 uur wordt er lesgegeven en worden
we liever niet gestoord.

Volgende nieuwsbrief
Op 30 oktober komt er weer een nieuwsbrief uit.

Leerkrachten lezen en beantwoorden mail en parro
berichten op werkdagen.
In het weekend en in vakanties wordt er in principe niet
gecommuniceerd met ouders/verzorgers.
In geval van nood kunt u buiten werktijden altijd contact
op nemen met Connie Kok via 0634380298.
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