Nieuwsbrief ’t Ravelijn schooljaar 2018 - 2019
Uitgave 2
28 september 2018

Stil
De afgelopen weken zijn we in ons land opgeschrikt
door een aantal vreselijke ongelukken rondom
scholen. In Kampen overleed een 6 jarig meisje na
een ongeval met een grasmaaier tijdens de pauze.
En is Oss kwamen er 4 kinderen om het leven,
terwijl ze op weg waren naar school….
We zijn er stil van en beseffen ons hoe kwetsbaar
de doelgroep is, waar wij iedere dag mee werken.
Het doet me denken aan het volgende gedichtje
van Toon Hermans;
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Agenda
2 oktober, algemene ouderavond
3 t/m 11 oktober,
Kinderboekenweek
11 oktober, afsluiting
Kinderboekenweek 18.00-19.00 uur

22 t/m 26 oktober, herfstvakantie

Volgende week start de Kinderboekenweek. Deze
keer gaat het over vriendschap. Het thema is ‘Kom
erbij!’. Een prachtig thema in tijden waarin we ons
beseffen dat we er voor elkaar moeten zijn.

Hartelijke groet,
Connie Kok Bijker
Directeur t Ravelijn
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Uit het team

Algemene ouderavond

Nieuwe GGD arts. Onze GGD arts Bert Lutmer heeft zijn taken
overgedragen aan collega Karin ter Horst. Zij zal vanuit deze
functie ook regelmatig aansluiten bij de Commissie van
Begeleiding.

Op dinsdag 2 oktober is de algemene
ouderavond. We zien u graag! U heeft per mail
al een uitnodiging ontvangen. Opgave graag via
info@oecravelijn.nl

Vorig schooljaar zijn we in samenwerking met de gemeente
een pilot gestart waarbij de jeugdconsulent van de gemeente
Steenwijkerland aansluit bij de commissie van begeleiding.
Met als doel het verkorten van de lijnen tussen school,
jeugdhulp en ouders. We zijn erg tevreden over deze
werkwijze. De gemeente Steenwijkerland zal ook dit
schooljaar investeren in deze samenwerking. Kristien Kruidhof
sluit aan bij de commissie van begeleiding voor de leerlingen
uit Steenwijkerland.
Helaas hebben we de afgelopen weken al te maken gehad met
de nodige ziekte (griep) in het team. Gelukkig hebben we het
in de meeste gevallen intern op kunnen lossen.

Chromebook
Op de studiedag van 24 september zijn alle collega’s geschoold in het werken met Gynzy. De chromebooks zijn bijna
allemaal geleverd. Na de herfstvakantie starten we met het werken op de Chromebooks. Eerst voor het vak rekenen.
Zodra dit goed loopt, zullen we het lesaanbod via chromebooks uitbreiden. De mogelijkheden zijn ontelbaar. Tijdens de
algemene ouderavond zal de leerkracht u meer over vertellen en laten zien.
De aanschaf van de 200 chromebooks is een enorme investering.
In de week voor de herfstvakantie krijgen alle leerlingen een gedragsles over het gebruik van/omgaan met een
Chromebook.
Daarna krijgt iedere leerling een eigen Chromebook in bruikleen. De chromebook blijft op school. Bij schade, die met
opzet veroorzaakt is, zullen we een beroep doen op de aansprakelijkheidsverzekering van de leerling. Zoals we dat ook
gewend zijn bij andere materialen. We kijken enorm uit naar het werken met de Chromebooks.
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Bibliotheek & Kinderboekenweek
Met het samenvoegen van beide scholen, zijn ook de schoolbibliotheken samengevoegd. En dan blijkt weer 1
+ 1 = 3. Een nieuwe ruimte, nieuwe inrichting, het is prachtig geworden. Zo maken we lezen wel heel erg
aantrekkelijk!
De bibliotheek zit meteen naast de trap op de beneden verdieping. Neem gerust eens een kijkje.
Juf Renate (logopedist) en juf Noortje (leerlingbegeleider lezen en bouw) zijn op maandag en dinsdagochtend
aanwezig om leerlingen te motiveren en helpen bij het kiezen van een geschikt boek.

Welk kind is er niet met smart op aan het wachten; de KINDERBOEKENWEEK® 2018. Het allerbelangrijkste en
leukste evenement van het jaar staat namelijk weer voor de deur. Ook dit jaar is er weer gekozen voor een
geweldig thema, vriendschap, met als bijbehorende motto: kom erbij! De KINDERBOEKENWEEK® is in het
leven geroepen om meer kinderen te stimuleren (vaker) te gaan lezen. Dit jaar valt dit tiendaagse evenement
op 3 oktober tot en met 14 oktober. Natuurlijk gaan we hier op school volop aandacht aan besteden!
Indien u in de Kinderboekenweek een boek koopt van 10 euro of meer ontvangt u gratis het
Kinderboekenweek geschenk!
Tijdens de afsluiting van de Kinderboekenweek op 11 oktober is Bruna Meppel aanwezig op onze school
met een Kinderboekenkraam. Ook hier geldt, bij aanschaf van een boek van ten minste 10 euro, krijgt u
het Kinderboekenweek geschenk. Bovendien krijgt de school 20% van de totale opbrengst voor de
aanschaf van nieuwe boeken! Alvast van harte welkom.
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Samen veilig van en naar school
Vorige week hebben alle leerlingen van ’t Ravelijn de gedragsles ‘parkeerplaats’ gevolgd. Daarbij hebben ze
geoefend om op een veilige manier van en naar school te gaan.
Dinsdag 25 september kwamen zo’n 15 taxi chauffeurs naar de voorlichtingsbijeenkomst op school. We
hebben uitleg gegeven over onze school, over onze leerlingen en tips uitgewisseld voor in de taxi. Heel fijn
dat de chauffeurs zo betrokken en geïnteresseerd zijn.
Hieronder de plattegrond die zowel leerlingen als chauffeurs ook hebben besproken.
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.
-

Onze school en dus ook het parkeerterrein is rookvrij.

Compliment van de maand

Het compliment van de maand gaat naar de
moeder van Owen uit groep O. Zij bracht een tas vol mooie leesboeken naar de bibliotheek! Heel fijn, de
boeken worden al volop gebruikt!
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Studiereis PBS

Techniek Tastbaar

Juf Gina en juf Connie zijn van 5 t/m 15 oktober afwezig
ivm studiereis PBS naar Florida.
Zoals u weet werken we op t Ravelijn sinds ruim 4 jaar met
PBS (Positive Behavior Support). PBS is ontstaan in Florida.
Inmiddels werkt 80% van scholen daar met PBS. De reis
wordt georganiseerd vanuit Hogeschool Windesheim
Expertise centrum PBS in samenwerking met de
universiteit van South Florida. We gaan veel (speciaal
onderwijs) scholen bekijken en zullen ons vooral richten op
de interventies bij het gele en rode niveau en de
samenwerking tussen school, ouders en ketenpartners.

Vrijdag 12 oktober 14.00-21.00 uur
RSG TrompMeesters Vakcollege.
Interessant voor alle
bovenbouwleerlingen! Meer info:
www.techniektastbaar.nl

De dagelijkse leiding op school ligt deze dagen bij Citha
Breedveld en Natasja de Graaf.
Juf Gina wordt vervangen door juf Gedy en juf Louise.
We hopen met veel kennis en inspiratie terug te komen.
Wist u dat t Ravelijn een eigen PBS film heeft?
https://www.youtube.com/watch?v=mvANQANKJ_M
Of zoek op You Tube naar ‘Ravelijn Steenwijk’.

In de bijlage:
-

Thema bijeenkomst autisme info centrum:
autisme bij vrouwen
Kledingbeurs kleerhangertje

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 2
november.
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