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Nieuwsbrief Onderwijs Expertise Centrum ’t Ravelijn schooljaar 2021-2022 
Uitgave 1 
27 augustus 2021 

Een goed begin! 

Bij de start van de vakantie in juli, lijkt zes weken eindeloos lang, maar ze zijn 

weer voorbij gevlogen! Gelukkig is bijna iedereen weer gezond terug na de 

vakantie. 

Op 20 augustus zijn we met het hele team gestart met een studiedag over 

‘verbale en fysieke agressie hantering’. Een boeiende dag. Eindelijk weer 

eens met het hele team van 55 collega’s samen. Nog wel op 1,5 meter, maar 

toch fijn om elkaar weer te ontmoeten! 

 

Maandag 23 augustus om 8.20 uur gingen de deuren weer open voor de 

leerlingen. De een wat gespannen, de ander nog niet wakker, en weer een 

ander rennend van blijdschap de school in. Om 14.00 uur was het alsof het 

nooit anders was geweest… Een goed begin is het halve werk. 

We hebben er weer zin in! Ik wens iedereen een prachtig schooljaar! 

Hartelijke groet, 

 

Connie Kok Bijker 
Directeur ’t Ravelijn   
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Agenda 

 

-8 september online 
ouderavond 
-20 september PBS 
feestdag 
-21 september 
studiedag, leerlingen vrij 
-6 t/m 15 oktober 
Kinderboekenweek 
18 t/m 22 oktober 
herfstvakantie 
25 oktober studiedag, 
leerlingen vrij 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.123rf.com%2Fphoto_5571554_de-betrokkenheid-van-de-lege-agenda-ge%25C3%2583%25C2%25AFsoleerd-op-een-witte-achtergrond-.html&psig=AOvVaw1pOTTtCKEUU0feHwmj1N_e&ust=1585310926255000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCG8suNuOgCFQAAAAAdAAAAABAK
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Team 

We zijn gestart met maar liefst 7 nieuwe enthousiaste 

collega’s! 

Marit (leerkracht groep D), Rowena (leerkracht groep D en E), 
Riana (onderwijs assistent groep C), Danique 
(leraarondersteuner groep E en F), Maryse (leerkracht groep 
M en P), Jacqueline (leerkracht groep O) en tot slot Christian 
(concierge). Allemaal ervaren en goed opgeleide collega’s. 
We zijn dankbaar dat we in deze tijd van tekorten in het 
onderwijs, deze nieuwe collega’s mochten verwelkomen! 
 
Jamie neemt dinsdag 31 augustus afscheid. Zij heeft een 
nieuwe uitdaging gevonden als jeugdconsulent bij de 
gemeente. Succes Jamie! 
 
Vanwege de Corona maatregelen, mogen zwangere collega’s 
vanaf 28 weken niet meer in de groep werken. Astrid en 
Moniek zijn daarom nog wel op school aanwezig, maar niet 
meer voor de groep. Ook Hendrienke en Hanneke zullen 
eerder stoppen met hun werkzaamheden.  
 
Lizzy, Marjan en Marit, zijn gelukkig zou goed als volledig 
hersteld en weer volop aan het werk. 
 
Amanda is er weer halve dagen. 
 
Ook Angelique (teamleider bovenbouw) Angelique maakt 

mooie stappen. We hopen dat ze binnenkort weer kan 

opbouwen op school. De overige MT leden (Gedy, Citha en 

Connie) nemen haar taken zoveel mogelijk over.  

I.v.m. de zwangere collega’s zijn er deze week twee vacatures 

uitgegaan voor leerkracht en leraarondersteuner. De 

vacatures zijn te vinden op de website: www.oecravelijn.nl  

 

    

 

 

 

 

Leerlingen 

We mochten een groot aantal nieuwe 
leerlingen verwelkomen aan het begin van 
het schooljaar. Idris, Milan, Boyd, Bradley, 
Devin, Collin, Ruelle, Lynde, Bjorn, Sven, 
Roos, Zoe, Rochelle, Angelina, Ties, Ela, 
Teun, Maarten, Roan, Sereno, Elaine en 
Renate, allemaal van harte welkom. We 
hopen dat jullie snel thuis zijn op ’t 
Ravelijn. 

 

 

 

Algemene ouderavond  
 
Op woensdagavond 8 september staat de 
algemene ouderavond op het 
programma. Helaas lukt dit nog niet met 
alle ouders in de school en daarom is 
deze avond online. De leerkracht(en) 
bieden per groep een presentatie met 
een filmpje aan. Aan het eind kunt u 
vragen stellen. 
Groep A t/m G 19.30 – 20.15 uur en 
groep H t/m P 20.15-21.00 uur. Via de 
leerkracht ontvangt u een uitnodiging 
met een link.  
 

 

http://www.oecravelijn.nl/
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PAD weken 

 
De komende twee weken staan in het teken van de PAD 

methode. PAD is een lesmethode voor sociaal-emotionele 

vorming die wij op het Ravelijn gebruiken. Kinderen leren beter 

om te gaan met impulsief gedrag. Zij leren hoe ze hun gevoelens 

kunnen uiten en hoe ze de gevoelens van anderen beter kunnen 

begrijpen. Het oplossen van problemen in alledaagse situaties is 

verder een belangrijk doel. 

PAD staat voor ‘Programma Alternatieve Denk strategieën’, wij 

zeggen meestal ‘Probeer Anders te Denken’! 

Het thema van de PAD weken is dit jaar : 

‘Luister naar elkaar’. 

We maken het vast allemaal wel eens mee; conflicten die 

voorkomen hadden kunnen worden als iedereen goed naar elkaar 

had geluisterd. Maar ‘goed naar elkaar luisteren’ is nog niet altijd 

even makkelijk. Volgende week besteden we eerst aandacht aan 

de basis van de PAD methode, waarbij we luisteren/kijken naar 

het PAD-verhaal en de belangrijkste PAD lessen zullen herhalen. 

De week erna werken we in de groep aan de hand van het thema. 

We doen dan verschillende activiteiten die gericht zijn op het 

oefenen van deze vaardigheid en het inzicht geven in het belang 

van luisteren naar elkaar. 

   

 

 

 

 

PBS  

Net voor de vakantie kregen we het goede 

nieuws dat we ons officieel PBS school 

mogen noemen op alle niveaus!  

 

We zijn meer dan trots dat we dit certificaat 

hebben gekregen! Op maandag 21 

september vieren we met alle leerlingen 

een groot PBS feest! Iedereen mag horen 

dat we PBS school zijn. 
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Brengen en halen 

Alle leerlingen moeten om 8.30 uur binnen zijn en gaan om 14.00 uur weer met de leerkracht naar 

buiten. 

Leerlingen lopen over de gele stoep van en naar de taxi, auto of fiets. 

De grote parkeerplaatsen voor de school zijn voor de taxibusjes en voor invaliden. De kleine 

parkeerplaatsen zijn voor personeel en voor ouders/verzorgers die komen brengen en halen. 

 

 

We zien dat de meeste kleine parkeerplaatsen vol staan met auto’s van het personeel. Ons team is flink 

gegroeid.  

We willen ouders/verzorgers die zelf komen halen om 14.00 uur vragen om te 

parkeren op het grote parkeerplein bij het gebouw vlak voor onze school 

(voorheen het werkplein). Dit gebouw staat leeg er is daar meer dan voldoende 

plek om kort te parkeren. U loopt daarna via de stoep naar school (ca 100 

meter) om uw kind op te halen. 

Hiermee voorkomen we dat auto’s langs de stoep en straat geparkeerd worden. Dit is onveilig! 
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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 
Op 24 september ontvangt u de 
volgende nieuwsbrief. 

 

 

 

Compliment van de 
maand 

 
Het compliment van de maand gaat deze 
keer naar alle nieuwe leerlingen! Wat een 
kanjers, om na één week al goed mee te 
doen. Super goed gedaan. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur 

helpt! 

Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds 

Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt 

de contributie en/of benodigdheden voor sport- en 

cultuuractiviteiten voor kinderen en jongeren uit gezinnen 

waar thuis te weinig geld is. Via het zwemfonds kunnen ook 

de kosten voor leszwemmen worden vergoed.  

Hoe werkt het? 

Je kunt als ouder/ verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij 

het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden 

door een intermediair, bijvoorbeeld de leerkracht, iemand van 

het sociaal wijkteam, schuldhulpverlening of van jeugdzorg. Hij 

of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. 

Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie 

weken meedoen aan activiteiten.  

Wat is het bedrag? 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis 

van de hoogte van het lesgeld en eventueel de benodigdheden. 

Na goedkeuring van de aanvraag wordt de 

bijdrage rechtstreeks aan de vereniging of cultuurinstelling 

betaald. Je ontvangt eventueel ook een waardebon voor 

attributen die ingeleverd kan worden bij een winkel in de 

buurt. De intermediair kan daar meer over vertellen. 

Wil je meer weten of een aanvraag indienen? Neem dan 

contact op met Sociaal Werk De Kop info@sociaalwerkdekop.nl 

of 0521 745080 of met de schoolmaatschappelijk werker: 

Corinne van Wieren c.vanwieren@oecravelijn.nl 

 

 

 

 

Vakantierooster 

In de bijlage het vakantierooster voor 

2021-2022. Dit rooster is ook te vinden 

op de website. 

http://www.oecravelijn.nl/
mailto:info@sociaalwerkdekop.nl
mailto:c.vanwieren@oecravelijn.nl

