Nieuwsbrief ’t Ravelijn schooljaar 2019-2020
Uitgave 1
30 augustus 2019

Een goed begin is het halve werk….
We zijn weer begonnen! Maandag ochtend mochten we 178
kinderen begroeten op ’t Ravelijn. Gelukkig is iedereen gezond
terug gekomen van de vakantie. Spannend hoor zo’n eerste dag.
Nieuwe groep, nieuwe leerkracht, nieuwe klasgenootjes en voor
19 leerlingen zelfs een nieuwe school. Gelukkig verliep de start
soepel en om 14.00 uur leek het alsof we alweer weken op school
waren. We wensen iedereen een prachtig nieuw schooljaar!
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Agenda
De nieuwsbrief komt iedere laatste vrijdag van de maand uit. In
de nieuwsbrief leest u over de ontwikkelingen op school op gebied
van leerlingen, team, ouders en uiteraard schoolse zaken. De
nieuwsbrief wordt per email gestuurd naar de adressen van
ouders die bij ons bekend zijn. Indien vader en moeder de
nieuwsbrief apart willen ontvangen, dan graag even checken bij
de leerkracht of beide adressen in ons systeem staan.

11-9-19 algemene ouderavond
17-9-19 MR vergadering
2-10-19 / 13-10-19
kinderboekenweek
11-10-19 open huis
kinderboekenweek 13.00-14.00 uur
14-10-19 studiedag, leerlingen vrij
21-10-19 / 25-10-19 herfstvakantie

Veel leesplezier en ik hoop u binnenkort te ontmoeten op school!

Hartelijke groet,
Connie Kok Bijker
Directeur ‘t Ravelijn

Op onze website
www.oecravelijn.nl vindt u het
vakantierooster en de schoolgids
voor schooljaar 2019-2020.
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Leerlingen
Er zijn maandag 19 nieuwe leerlingen
gestart. Van harte welkom op ’t Ravelijn! De
komende weken zullen er nog een aantal
nieuwe leerlingen instromen.

TEAM
Het team van ’t Ravelijn bestaat uit 50
medewerkers. Leerkrachten,
leraarondersteuners, autisme coach,
administratie en planning, vakleerkrachten,
maatschappelijk werk,
gedragswetenschappers, fysiotherapeuten,
logopedisten, teamleiders, conciërge,
personeelszaken…..
Dit schooljaar zijn er 5 nieuwe medewerkers
gestart: Astrid, Marleen en Monique D als
leerkrachten en Hendrienke en Willemiek als
leraarondersteuners. We zijn blij met deze
versterking! In de bijlage een foto overzicht
van alle medewerkers.

Positive Behaviour Support (PBS)
Natuurlijk doen en denken we ook dit schooljaar vanuit PBS
met als kernwaarden:

Het komende schooljaar gaan we toewerken naar
certificering als PBS school op alle gebieden! Sandra heeft
hier als PBS coordinator extra tijd voor gekregen en we
worden daarnaast begeleid door Monique Nelen en Joke
Kamstra vanuit Windesheim.
De komende weken staat de PBS kids team verkiezing op
het programma! In de klassen J, K, L, M, N en O zullen
leerlingen gevraagd worden om lid te worden van het PBS
kidsteam. Het kidsteam verzorgt rondleidingen voor nieuwe
leerlingen en is verantwoordelijk voor de beloningswinkel.
Uiteraard vergaderen ze ook regelmatig. Leerlingen die lid
zijn van het kidsteam zijn een voorbeeld in onze school en
laten zien waar wij samen voor staan!

Ik ben Ravi, de
mascotte van ’t Ravelijn! Doe jij ook mee met R.V.V?
Meer weten over PBS op onze school? Op onze website
staat onze PBS film waarin leerlingen en Ravi de kern van
PBS op een leuke manier uitleggen.
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Een aantal praktische zaken op een rij…..
MT
Het managementteam van t Ravelijn bestaat uit Connie Kok, directeur: c.kok@oecravelijn.nl, Citha Breedveld, teamleider
en intern begeleider groep A,B, C, D, G, H, I c.breedveld@oecravelijn.nl en Sacha Holtmaat, teamleider en intern
begeleider groep E, F, J, K, L, M, N, O. Het eerste aanspreekpunt is altijd de leerkracht van uw kind.
Schoolkalender
Vandaag hebben we de schoolkalender mee naar huis gegeven. Per leerling is er één kalender beschikbaar. Indien u meer
exemplaren wenst, dan kunt u de kalender downloaden vanaf onze website en uit printen.
Website
Op onze website: www.oecravelijn.nl kunt u veel informatie vinden over onze school. Ook de schoolgids is te lezen via de
website.
Email
Email: voorletter.achternaam@oecravelijn.nl b.v. c.kok@oecravelijn.nl
Leerkrachten zijn op werkdagen bereikbaar via mail. In principe mailen we alleen tijdens werktijden. Mail is handig, maar
vervangt geen gesprekken.
Parro
De leerkrachten zullen wekelijks met ouders contacten via de Parro App. Uiterlijk volgende week ontvangt u hiervoor de
inloggegevens. Een moderne, snelle en veilige manier voor het delen van berichten. Lukt het u niet om de app te
downloaden of krijgt u een foutmelding. Loop dan even binnen. We helpen u graag op weg!

Alles wat je met elkaar deelt in Parro is beveiligd en onzichtbaar voor de buitenwereld. Communicatie
is altijd binnen je eigen groep of direct tussen ouder en leerkracht. Je telefoonnummer blijft privé.
Telefoon
Ons telefoonnummer: 0521 712500. Op dit nummer zijn we op schooldagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur.
In geval van nood kunt u contact opnemen via het mobiele nummer van Connie Kok 06 34 38 02 98
Start
De lessen starten om 8.30 uur. Vanaf 8.20 uur zijn de leerlingen welkom om school. De deuren en hekken worden dan
opengedaan. En er is toezicht op het parkeerplein. Alle leerlingen mogen meteen doorlopen naar binnen! De leerkracht
vangt de leerlingen op in de klas.
Voor 8.20 uur is er geen toezicht op het parkeerterrein! Het is dus niet de bedoeling dat vóór 8.20 zonder begeleiding op
school zijn!
Ingang
We gebruiken 3 ingangen voor de leerlingen: Ingang via spoorzijde: Groep A, B, C, Ingang via wegzijde: Groep D, E, F
Ingang via hoofdingang: Groep G t/m O. Na 8.30 uur is alleen de hoofdingang open.
Ziek melden
Indien uw kind vanwege ziekte niet naar school kan, vragen we u om dit tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch te melden. We
vragen u op ziekte niet per mail of app door te geven, omdat dit niet altijd op tijd gelezen wordt.
Verlof aanvragen
Voor het aanvragen van bijzonder verlof vult u het verlofformulier in en levert u dit in bij de leerkracht. (te vinden op de
website) We volgen de richtlijnen van de leerplicht.
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Rots en Water
Vrijdag 23 augustus hebben we met het team een Rots en Water training gevolgd.
De afgelopen jaren hebben onze gediplomeerde rots en water trainers Marit, Danny, Amanda, Sandra en Aliejet
Rots en Water gegeven aan diverse groepjes leerlingen. Vanaf dit schooljaar krijgen álle leerlingen van ’t Ravelijn
10 lessen verdeeld over drie periodes in het jaar.
We beginnen met de bovenbouw, daarna komt de middenbouw en als laatste de onderbouw aan de beurt.
Daarnaast draaien we in de tweede en
derde periode een extra groep voor leerlingen die individueel extra ondersteuning nodig hebben.
De Rots en Water trainingen hebben als doel kinderen te leren hun energie op een positieve manier in te zetten,
de eigen weerbaarheid te vergroten en tegelijkertijd anderen respectvol tegemoet te treden. Het goed in contact
komen en blijven met de eigen gevoelens, het leren beheersen en het vergroten van de eigen kracht, zijn
onderdelen van de Rots en Water trainingen.
Inhoud
Rots en Water is een psycho-fysiek programma: via oefeningen, momenten van persoonlijke lichamelijke
bewustwording en kringgesprekken wordt er gewerkt aan zelfreflectie, zelfbeheersing en zelfvertrouwen. Het
programma houdt rekening met verschillen tussen
jongens en meisjes en gaat ervan uit dat jongens over het algemeen een fysiek-emotionele ontwikkelingsweg
volgen (over gevoelens leren door te bewegen) en meisjes over het algemeen een verbaal-emotionele
ontwikkelingsweg (over gevoelens leren door te praten).
Lichaamsbewustzijn wordt in de Rots en Water Training gezien als voorwaarde voor zelfbewustzijn. We doen
weerbaarheidsoefeningen om te
komen tot betere en efficiëntere sociale en mentale vaardigheden.
Bouwstenen van de Rots en Water methode zijn:
• Zelfkennis (ik weet wie ik ben, waar ik goed in ben, wat voor mij belangrijk is)
•Zelfbeheersing (ik kan kiezen wat ik doe, ook in lastige situaties)
•Zelfvertrouwen (ik vertrouw op mijn kracht, op mijn keuze, ik heb een doel)
•Zelfreflectie (ik kijk terug op wat ik heb gedaan, wat kan ik ervan leren)
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PAD WEKEN
De eerste weken van het schooljaar staan in het teken van de PAD methode. We
luisteren/kijken naar het pad-verhaal en herhalen de belangrijkste lessen.
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!

Daarnaast is het thema van deze weken ’laat je zien’. Doormiddel van spelletjes en
opdrachten presenteren de kinderen zichzelf in hun nieuwe groep.
Tijdens de algemene ouderavond kun u hier meer over horen en zien, graag tot dan!

Algemene ouderavond
Op woensdag 11 september is de algemene ouderavond van 19.00-21.00 uur.
Op deze avond ontvangt informatie over de school, de bijzonderheden in schooljaar 19-20, u maakt
kennis met de leerkracht, andere ouders en ontvangt veel informatie over de lesstof en aanpak in de
klas. Kortom een avond die u niet mag missen! U ontvangt nog een uitnodiging, maar noteer het alvast.
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Samen veilig van en naar school
Het is weer even wennen op het parkeerplein. Veel nieuwe leerlingen, nieuwe ouders en nieuwe
chauffeurs. We stonden deze week met veel collega’s op het plein om alles in goede en veilige banen te
leiden.

Belangrijk:
- Vanaf 8.20 uur is er toezicht op het parkeerterrein. Tot die tijd blijven de leerlingen in de taxi.
Leerlingen die zelf naar school komen zijn welkom vanaf 8.20 uur.
- Leerlingen worden om 14.00 uur opgehaald door de chauffeur of de ouder bij de wachtplaats.
- Parkeren doen we in de vakken. Zijn de vakken voor ouders vol, dan is er ruimte genoeg bij onze
buren van het werkplein of op de P&R Parkeerplaats van het station.
Hieronder een plattegrond van de parkeerplaats. De parkeervakken (groot) dicht bij de school zijn voor
de taxi’s. De klein parkeervakken zijn voor personeel en ouders. Op drukke dagen hebben we om 14.00
uur niet genoeg kleine parkeervakken. In dat geval graag kiezen voor een plekje bij de buren van het
werkplein.
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Oudercommissie
Er zijn lege plekken in de oudercommissie ontstaan….

Wie willen deze lege plekken opvullen?
De oudercommissie organiseert en coördineert
activiteiten op school. Denk aan hulp bij Sinterklaas,
kerst, sport, schoonmaak etc.
Het kost niet heel veel tijd en zorgt voor veel
betrokkenheid bij de school.
Interesse? Stuur een mailtje naar Connie:
c.kok@oecravelijn.nl

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.

Compliment van de maand

Deze maand gaat het compliment naar alle
nieuwe leerlingen. Wat hebben jullie het knap
gedaan deze spannende eerste week. Het lijkt
alsof jullie al jaren bij ons op school zitten. Fijn
hoor!

Rookvrije school
Onze school is rookvrij. Daarmee nemen we
verantwoordelijkheid voor ieders gezondheid en
geven we goede voorbeeld aan leerlingen. Denkt u er
aan dat ook het parkeerterrein rookvrij is?

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag
27 september.
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