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De laatste loodjes…
De laatste weken zijn aangebroken en zoals altijd wegen de laatste
loodjes het zwaarst. Er moet nog veel gebeuren aan het eind van
het schooljaar. En als de temperatuur dan ook nog stijgt naar
boven de dertig graden…. Maar met een extra ijsje en de
zomervakantie in het vooruitzicht komt het wel goed.
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Agenda

Voor ruim 50 leerlingen zijn het de laatste dagen op ’t Ravelijn. Ze
vliegen uit naar het voortgezet onderwijs. Een nieuwe fase, op
weg naar volwassenheid. Eerst gaan we de komende weken nog
even genieten van elkaar en deze periode goed afsluiten.

In deze nieuwsbrief leest u o.a. wat we hebben gedaan met de
opbrengst van de sponsorrun.

3 juli
Vrij ivm studiedag
8 juli
Schoonmaakmiddag / avond
11 juli
Afscheid schoolverlaters
12 juli
Schoolverlaters vrij

Veel leesplezier!

Vanaf 15 juli zomervakantie

Deze week mochten we bijna alle ouders/verzorgers op school
ontvangen voor de eind gesprekken. Fijn dat u zo betrokken bent
bij de school en de ontwikkeling van uw kind.

Hartelijke groet,
Connie Kok Bijker
Directeur ‘t Ravelijn
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Leerlingen
Vandaag hebben de leerlingen gehoord naar
welke groep ze volgend jaar gaan. Een
spannend moment. We gaan de leerlingen
goed voorbereiden op de nieuwe groep. Op
dinsdag 9 juli gaat iedereen kennismaken
met de groep, de leerkracht en het lokaal.
Er zullen na de vakantie ca 20 nieuwe
leerlingen starten.

AFSCHEID VAN JUF AFKE
Beste ouders en kinderen van ’t Ravelijn,
als oudste van de school mag je als eerste met pensioen. Voor
mij is deze tijd nu aangebroken.
Na 19 jaar BVS en 1 jaar Ravelijn is het zover. Volgens
schooljaar zal ik niet met op ’t Ravelijn aanwezig zijn. Vrijdag 5
juli a.s. is mijn laatste werkdag en neem ik afscheid van de
kinderen en collega’s.
Het zal vast wel even wennen zijn, want ik ga de contacten met
jullie en de kinderen zeker missen. Wat heb ik veel mooie,
lieve, grappige, ondeugende en soms toch ook kwetsbare
kinderen mogen ontmoeten in al die jaren. Het was fijn om hen
af en toe een beetje extra aandacht, een vriendelijk woord of
een complimentje te mogen geven.
Graag wil ik jullie als ouders bedanken voor de prettige
samenwerking en alle fijne contacten.
Ik wens en hoop op een hele mooie toekomst voor alle
kinderen en jullie als ouders.

TEAM
Deze week zijn de laatste formatie plekken
opgevuld. We hebben twee nieuwe
leraarondersteuners kunnen benoemen!
En daarmee is het plan van inzet voor
komend schooljaar helemaal rond. Heel blij
mee in tijden waarin het best moeilijk is om
de juiste mensen te vinden.

Alvast een fijne vakantie gewenst en tot ziens!
Groetjes Afke

We maken er 5 juli een feestelijke dag van met de leerlingen en
het team! Dat heeft Afke meer dan verdiend.
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Opbrengst sponsorrun
Leerlingen, ouders, verzorgers,
Na het succes van de Sponsor Run waarbij de leerlingen een enorm bedrag van 5350,- euro bij elkaar
hebben verzameld hebben we als school afgelopen week een nieuw springkussen aangeschaft!
Tijdens de Sport-en Beweeglessen hebben alle leerlingen het springkussen kunnen uittesten. De
leerlingen hebben ontzettend genoten en er is met plezier op gesprongen, leerlingen hebben salto's
gemaakt en er is in gestoeid.
Wij als Ravelijn zijn er zeer content mee!
De 1100,- euro is inmiddels ook overgemaakt naar het Diabetes Fonds. Hier hebben we deze week
ook een brief over ontvangen.
Maar het geld is nog niet op. Het resterende bedrag gaan we als school besteden aan sport- en spel
materiaal zoals het aanschaffen van judo pakken, mountainbikes, hooverboards. Wanneer de
leerlingen het kunnen gebruiken tijdens de sport- en beweeglessen op school worden er foto's van
gemaakt en wordt het geplaatst in de nieuwsbrief.
Wij willen jullie als leerlingen en ouders nogmaals enorm bedanken voor het inzamelen van geld voor
het goede doel en onze school!
Danny Vermeulen en Nick Jansen
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Opbrengst sponsorrun
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Uitstroom schoolverlaters
Op 12 juli nemen de groep 8 leerling afscheid van ’t Ravelijn. Ruim 50 leerlingen maken de overstap
naar het voortgezet onderwijs! In onderstaand overzicht ziet u naar welke vormen van onderwijs de
leerlingen uitstromen.
Ze waaien uit naar allerlei verschillende plaatsen: Steenwijk, Meppel, Zwolle, Hoogeveen, Emmeloord
en Wolvega.

uitstroom naar voortgezet
(speciaal) onderwijs
VO

2%

VSO

41%
57%

anders

uitstroom per richting / niveau
schooljaar 2018-2019

7%
22%
17%

VSO ZMLK

19%
26%
5%
4%

VSO AMG
VSO VMBO BB/KB
VSO VMBO KB/TL
VSO TL/HAVO
VO PRO
VOVMBO BB/KB (LWOO)
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Kanjers van ’t Ravelijn stelen de show tijdens de Stone City Run
Vrijdag 14 stond het jaarlijkse evenement Stone City Run op het programma. Een hardloopwedstrijd in en rondom
de stad Steenwijk voor kinderen en volwassenen. Dit jaar was er een speciale run voor het basisonderwijs; 1,5km
en de 3km.
In totaal liepen er 39 leerlingen mee van t Ravelijn!
Jorgen (bij de categorie jongens) en Inge (categorie meiden) hebben een 1ste plaats behaald namens het Ravelijn,
waar 241 leerlingen uit het basisonderwijs aan deelnamen! Super knap!
Het is leuk om dit mede te delen, maar het belangrijkste is dat een ieder plezier heeft gehad, op eigen niveau
heeft gelopen en zijn of haar grenzen heeft verlegd! Dus een groot compliment aan alle deelnemers!
We willen elke leerling bedanken voor zijn inzet en het halen van de finish! Volgend jaar zijn we als Ravelijn weer
van de partij!
Meester Danny en Meester Nick
Vakleerkrachten Bewegingsonderwijs
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PBS
Tijdens de laatste schoolweek houden we een ‘PBS SALE’ week. De kinderen kunnen dan met hun laatste
Ravi’s van dit jaar iets kopen in onze SALE SHOP!
Het is dus de moeite waard om tot en met de laatste dag goed gedrag te laten zien. En na een jaar oefenen
gaat dat bijna als vanzelf….
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School schoonmaak

MR

Op maandag 8 juli is het van 19.00-21.00 uur weer
tijd voor de jaarlijkse schoonschoonmaak.
Komt u ons helpen?
Gewoon even lekker samen poetsen en kletsen en
natuurlijk is er tussendoor tijd voor koffie/thee en
wat lekkers.
U ontvangt nog een uitnodiging, maar noteert u
het alvast in uw agenda!

Woensdagavond was de laatste MR vergadering van
dit jaar. Op de agenda stonden o.a. de schoolgids,
klachtenregeling, communicatie, formatie, pilot SO
plus groepen. Er is constructief overleg gevoerd.
Volgend schooljaar zal José naast Allard aansluiten als
PMR lid. Er staan zes vergaderingen gepland.

De MR is bereikbaar via mr@oecravelijn.nl

Compliment van de maand

Oudercommissie

Het compliment van de maand gaat deze keer naar
Ineke Zijlstra.
Ineke is de moeder van een oud leerling. Ze helpt
iedere vrijdagochtend vrijwillig mee in de jongste
groep! En daar kunnen ze haar hulp heel goed
gebruiken. Dank je wel Ineke.

Eind van het schooljaar gaan vier ouders de
oudercommissie verlaten, omdat hun zoon of
dochter schoolverlater is.
Wie willen deze lege plekken opvullen?
De oudercommissie organiseert en coördineert
activiteiten op school. Denk aan hulp bij Sinterklaas,
kerst, sport, schoonmaak etc.
Stuur een mailtje naar Connie: c.kok@oecravelijn.nl

Volgende nieuwsbrief
De volgende en laatste nieuwsbrief van dit
schooljaar ontvangt u op 12 juli.
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