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Nieuwsbrief Onderwijs Expertise Centrum ’t Ravelijn schooljaar 2020-2021 
Uitgave 10 
28 mei 2021 

Tevreden leerlingen… 

Na de meivakantie, hemelvaart en Pinksteren, zijn we aangekomen bij de 

laatste periode van schooljaar 2020-2021. Nog maar 6 weken en dan is het 

zomervakantie. En zo vliegt ook dit bizarre schooljaar weer voorbij…. 

Voor de meivakantie hebben we een leerling tevredenheidsonderzoek 

uitgevoerd onder alle leerlingen van groep 6,7 en 8. Dit is een verplicht 

onderdeel. Leerlingen gaven de school gemiddeld een 8,3. Wat zijn we blij 

met deze uitkomst! Daar doen we het voor. Meer informatie verderop in 

deze nieuwsbrief. 

Nog meer goed nieuws! We mogen alsnog op schoolreis en schoolkamp. 

Ontzettend fijn dat het dit schooljaar wel door kan gaan.  

In de media heeft u vast gehoord over het Nationaal Plan Onderwijs (NPO). 

Er komt de komende twee jaar veel geld beschikbaar om een ‘boost’ te 

geven aan het onderwijs. We kunnen extra begeleiding, middelen en 

scholing inzetten om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen in het 

belang van de leerlingen. Op dit moment brengen we in kaart waar onze 

leerlingen behoefte aan hebben en maken vandaaruit een plan. Daarbij 

kunnen we interventies doen, die door de overheid zijn goedgekeurd. De 

medezeggenschapsraad moet instemmen met het plan. We zullen 

aansluiten bij ons schoolplan en vooral inzetten op; opbrengsten, 

talentontwikkeling, professionalisering en verbinding. 

En zo is er weer genoeg te doen de komende weken. We gaan het jaar mooi 

afsluiten! 

Hartelijke groet, 

   
Connie Kok Bijker 
Directeur ’t Ravelijn   

In deze 

nieuwsbrief 

-Team 
-Vrijwilliger 
-Leerlingen 
-Vacatures 
-Bag2school 
-Leerlingtevredenheid 
-PBS audit 
-Schoolfotograaf 
-Fysiotherapie 
-Schoolreis 
-Corona maatregelen 
-Jeugdsportfonds 
-Vakantierooster 21-22 
 
 

 Agenda 

 

-18 juni rapport mee 
-21 t/m 24 juni  online 
oudergesprekken 
-28 mei t/m 2 juli 
schoolreisjes en 
schoolkamp 
-5 juli sportdag 
-8 juli afscheid 
schoolverlaters 
-Zomervakantie vanaf 9 
juli om 12.00 uur 
 
 

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 

Helaas is Angelique (teamleider bovenbouw) tijdelijk 

uitgevallen. Angelique heeft in oktober Corona gehad en 

heeft te maken met veel rest verschijnselen. Op advies van 

de arts richt ze zich nu volledig op haar herstel. De overige 

MT leden (Gedy, Citha en Connie) nemen haar taken zoveel 

mogelijk over.  

Marjan (groep N) is helaas ook uitgevallen door ziekte. Ze 

wordt vervangen door Sandra en Helga. 

Marit (autisme coach) is herstellende van de operatie aan 

haar pols. 

Lizzy en Amanda zijn beiden therapeutisch aan het werk op 

school en maken mooie stappen op weg naar volledig 

herstel. 

 

 

    

 

 

 

 

 

Leerlingen 

Sean is gestart in groep P. Quinten gaat 
starten in groep K. 
Veel plezier Sean en Quinten! 

 

Vrijwilliger Bibliotheek gezocht 

Wij zijn voor schooljaar 2021-2022 op zoek naar een 

vrijwilliger voor de bibliotheek op school.   

Als vrijwilliger stimuleer je het leesplezier en zoek je samen 

met leerlingen een leuk boek uit.  

Daarnaast help je kinderen met het leesprogramma BOUW! 

Dit is een programma dat speciaal is ontwikkeld om kinderen 

die risico lopen op problemen met lezen en spellen, 

preventief extra hulp te geven.   

Wij verwachten dat je:  

• Plezier hebt in het omgaan van kinderen van 4 t/m 

12 jaar  

• Iedere maandag beschikbaar bent van 11:00 – 12:30 

uur.   

Heb je vragen of wil je je aanmelden?  Stuur een mail naar 

Femke Woudsma: f.woudsma@oecravelijn.nl of bel met 

Femke via 0521-712500 op maandag, woe ochtend of do 

ochtend. Bij meerdere aanmeldingen maken we een keuze. 

Bag 2 school 

 

Op maandag 17 mei was er weer een 
bag2school actie. Er werd 414 kilo 
ingezameld en dat levert ons 124,20 op 
voor de PBS beloningswinkel. Hartelijk 
dank voor het inleveren!  
Heeft u thuis nog kleding liggen? 
Tussendoor inleveren mag ook in een 
goed dichtgeknoopte vuilniszak. In 
november komen ze het weer ophalen. 
Wij bewaren het in het magazijn. 
 
Alvast bedankt! 

Vacatures 

We hebben voor komend schooljaar 

twee vacatures op ’t Ravelijn. 

• Onderwijsassistent 

• Conciërge 

Misschien kent u iemand die 

geïnteresseerd is. Meer info op 

www.oecravelijn.nl  

mailto:f.woudsma@oecravelijn.nl
http://www.oecravelijn.nl/
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Schoolfotograaf 
De resultaten zijn binnen! De leerlingen 
ontvangen een code waarmee u thuis de 
foto’s kunt bekijken en bestellen! 
 

 

  
 

Leerling tevredenheid 

Voor de meivakantie hebben alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 

online en anoniem een tevredenheidsonderzoek ingevuld. Dit 

wordt afgenomen via Vensters en is ook in te zien via 

www.scholenopdekaart.nl 

We zijn blij met de uitkomsten. Natuurlijk zijn er ook 

verbeterpunten uit te halen. We zien het effect van PBS mooi 

terug en het is natuurlijk een enorm compliment voor het team 

dat de leerlingen zo blij zijn met hun meester of juf! Hier doen we 

het voor! 

 

 

 

PBS audit 

Na vele jaren van opleiden en werken met 

PBS (Positive Behaviour Support), zijn we er 

nu klaar voor…. 

Op maandag 31 mei vindt er een audit 

plaats door een externe specialist. Als ook 

daar uit blijkt dat we op alle niveaus 

voldoen aan de kwaliteitseisen, dan mogen 

we ons officieel PBS school noemen! 

In de volgende nieuwsbrief leest u of het 

gelukt is.  

 

http://www.scholenopdekaart.nl/
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Samenwerking Praktijk KinderFysio 

 

Praktijk KinderFysio heeft, in samenwerking met Onderwijs Expertise Centrum ’t Ravelijn, binnen de school een 

nieuwe praktijklocatie geopend! 

Praktijk Kinderfysio is een kinderfysiotherapiepraktijk met meerder vestigingen in de regio (Zuidveen, Wolvega 

en Havelte). Bij Praktijk KinderFysio staat de kwaliteit van de zorg voor uw kind centraal. Middels de 

samenwerking met het OEC ’t Ravelijn, kunnen wij nu ook kinderen tijdens de schoolse setting de begeleiding 

geven die zij nodig hebben. Dit doen wij in nauwe samenwerking met het zorgteam en de docenten van de 

school! 

Marjolein van Wijk en Vanessa van Dieren zijn beide geregistreerd kinderfysiotherapeut en gespecialiseerd in 

het onderzoeken en behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar. Bij Praktijk KinderFysio kunt u met uw kind 

terecht voor bijvoorbeeld: 

· onderzoek en begeleiding bij problemen in de ontwikkeling van de grove- en fijne motoriek 
· begeleiding bij motorische schrijfproblemen 
· begeleiding bij angst voor bewegen 
· het vinden van een juiste sportkeuze 
· houdingsproblemen en orthopedische klachten 
· chronische vermoeidheid 
· zindelijkheidsproblemen 
Een afspraak maken bij de kinderfysiotherapeut kan zonder verwijzing van een arts. De vergoeding (18 x) vindt 

plaats vanuit de basisverzekering. 

Twijfelt u als ouders of bij uw kind de motorische ontwikkeling goed verloopt? Dan kunt u advies inwinnen bij de 

leerkracht van uw kind of rechtstreeks bij Marjolein van Wijk of Vanessa van Dieren, kinderfysiotherapeuten van 

Praktijk KinderFysio. 

Tot ziens bij ons in de praktijk!   

Praktijk KinderyFysio 
T: 0521-342083 
E: info@praktijkkinderfysio.nl 
W: www.praktijkkinderfysio.nl 

 

                                                                              

 

mailto:info@praktijkkinderfysio.nl
http://www.praktijkkinderfysio.nl/
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Schoolreis en schoolkamp 

Na ruim een jaar van beperkingen, ziet het er eindelijk wat beter uit. En dat betekent dat de schoolreisjes en het 

schoolkamp alsnog door kunnen gaan. Wat ontzettend fijn voor alle leerlingen. Uiteraard volgen we de 

Coronamaatregelen ook tijdens de uitstapjes! Er gaan maximaal 3 groepen in een bus en de begeleiding wordt 

volledig gedaan door teamleden. Zo blijven we zoveel mogelijk in dezelfde ‘bubbels’.  

Het programma ziet er als volgt uit: 

- Groep A, B en C gaan op dinsdag 29 juni met de bus naar de Naturij in Drachten. 
- Groep D, E, F en P gaan op dinsdag 29 juni met de bus naar verkeers- en attractiepark Duinen Zathe in 

Appelscha. 
- Groep G en I gaan op maandag 28 juni naar attractiepark Slagharen. Eigen vervoer. 
- Groep H gaat op woensdag 30 juni naar Wildlands in Emmen. Eigen vervoer. 
- Groep J, K, L, gaan op vrijdag 2 juli met de bus naar verkeers- en attractiepark Duinen Zathe in Appelscha. 
- Groep M , N en O gaan op donderdag 1 en vrijdag 2 juli op kamp. We slapen op school. Overdag zijn er 

uitstapjes, waar we naar toe fietsen en in de avond hebben we een programma op school. De groep 7 
leerlingen uit groep M, doen het dagprogramma mee en slapen thuis. 
 

Praktische informatie over vervoer, eten, drinken, ophalen etc. ontvangt u via de leerkracht. 

Op dinsdag 1 juni ontvangt u via schoolkassa een factuur/betaallink. Gezien de aanbetalingen die we moeten 

doen, verzoeken we u zo snel mogelijk de betaling te voldoen. 

De kosten zijn zoals aangekondigd: 

Groep A 20 euro, groep B t/m L 30 euro. 

De kosten voor de groepen M t/m O vallen lager uit dan gepland, omdat we op school slapen en uitstapjes in de 

buurt maken. 

Groep M (groep 7 leerlingen) 18 euro, groep M (groep 8 leerlingen), N: O 35 euro. 

 

 

 

 

Corona maatregelen 
Hoewel het de goede kant op gaat met de Coronabesmettingen blijven de maatregelen dit schooljaar zoals we ze 
hebben afgesproken. De oudergesprekken in juni zijn weer online zijn. De leerkracht zal u hiervoor uitnodigen.  
 
Ook het afscheid van groep 8 kan niet met ouders in de school plaatsvinden. Natuurlijk zorgen we wel voor een 
knallend afscheid voor de schoolverlaters op donderdag 8 juli en ouders zullen we buiten uitnodigen. We houden u 
op de hoogte! 
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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 9 juli 2021 ontvangt u de laatste 
nieuwsbrief van dit schooljaar. 

 

 

 

Compliment van de 
maand 

 
Het compliment van de maand gaat deze 
keer naar de organisatie van de Ravelijn 
Party. Het was heel fijn om weer een 
feestje te vieren. Het weer werkte niet 
mee, maar jullie zorgden voor tropische 
sferen. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

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. (Eén studiedag kan nog van 

datum wijzigen) 

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

