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Een nieuw schooljaar! 

Na een heel bijzonder schooljaar 19-20, was het heerlijk om even 

afstand te nemen en weer op te laden voor een nieuw jaar. De weken 

vlogen voorbij en maandag gingen om 8.20 uur de deuren weer open 

en het was fijn om alle leerlingen weer gezond terug te zien! 

Het was voor iedereen even wennen, nieuwe groep, nieuwe 

leerkrachten en voor zo’n 20 leerlingen de eerste dag op de nieuwe 

school! Maar maandagmiddag voelde het alweer helemaal vertrouwd. 

Hoe het schooljaar zal verlopen is niet te voorspellen. Voor de 

vakantie werden vele Corona maatregelen versoepeld, maar helaas is 

gebleken dat we er nog niet vanaf zijn. We kijken steeds naar wat  wel 

mogelijk is en stellen ons flexibel op. Verderop in deze nieuwsbrief 

meer hierover.  

 

De nieuwsbrief  van ’t Ravelijn komt 1 x per maand uit en wordt per 

mail verstuurd naar ouders en overige belangstellenden. 

Ik wens iedereen een gezond en leerzaam schooljaar toe. 

Hartelijke groet, 

   
Connie Kok Bijker 
Directeur ’t Ravelijn   
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 Agenda 

 

Vanaf 24 augustus PAD weken 

2 september online 

ouderavond 

15 september MR vergadering 

21 september studiedag, 

leerlingen vrij 

30 september start 

Kinderboekenweek 

12 t/m 16 oktober 

herfstvakantie 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.loesje.nl%2Fposters%2Fsoms-moet-je-de-toekomst-gewoon-op-je-laten-afkomen%2F&psig=AOvVaw16GB_N10eIALyzEgI6miZ2&ust=1597997112198000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDugrKpqesCFQAAAAAdAAAAABAJ
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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Leerlingen 

 

Na de vakantie zijn er 20 nieuwe leerlingen 

gestart verdeeld over verschillende groepen. 

Van harte welkom allemaal, we wensen jullie 

een heerlijke tijd op t Ravelijn. 

 

We zijn gestart met 180 leerlingen, verdeeld 

over 15 groepen. Gedurende het jaar zullen er 

meer leerlingen instromen. 

 

 

 

Team 

In de bijlage een foto overzicht van alle collega’s op t 

Ravelijn! Fijn om gezichten bij alle namen te hebben. 

De structuur van het Management Team is per schooljaar 

20-21 gewijzigd. Connie Kok, directeur is 

eindverantwoordelijke. Ze houdt zich vooral bezig met 

beleid, personeelszaken en boven schoolse zaken. 

Daarnaast zijn er 3 teamleiders benoemd: 

Gedy Hetebrij (groep A,B, C, E, F), werkdagen ma, di, do, vr.  

g.hetebrij@oecravelijn.nl 

Citha Breedveld (groep D, G, H, I)  werkdagen ma t/m do. 

c.breedveld@oecravelijn.nl  

Angelique Ham (groep J t/m O) werkdagen ma, di, wo, vr 

a.ham@oecravelijn.nl  

De teamleiders zijn het eerste aanspreekpunt voor de 

betreffende groepen. 

Sacha Holtmaat (vorig jaar teamleider / intern begeleider, 

heeft vlak voor de vakantie een baan gevonden dichter bij 

haar woonplaats. Ze heeft het team van ’t Ravelijn verlaten. 

We gaan haar missen, maar wensen haar heel veel succes en 

plezier! 

Helaas is juf Lizzy nog niet voldoende hersteld om weer aan 

het werk te gaan. Beterschap Lizzy! 

De werkzaamheden van juf Lizzy in groep E en H, worden 

vervangen door juf Inge. Juf Inge is deze week gestart op 

school. Ze is nieuw op t Ravelijn, maar heeft ruime ervaring 

in zowel het basis- als speciaal onderwijs. Welkom Inge! 

Ook juf Jamie is nieuw op onze school. Ze werkt sinds deze 

week van maandag t/m vrijdag in groep A. Welkom Jamie! 

Juf Gina (groep I) en juf Brenda (groep A) zijn na de vakantie 

weer terug van zwangerschap- en ouderschapsverlof. Fijn 

dat jullie er weer zijn!! 

 

 

 

 

 

Schoolkalender 

Vandaag krijgen alle leerlingen de 

schoolkalender mee naar huis. In de kalender 

vind u een overzicht van alle belangrijke 

gebeurtenissen, vrije dagen en algemene 

informatie over onze school. 

 

Per leerling wordt er 1 kalender meegegeven. 

Op onze website www.oecravelijn.nl is de 

kalender ook digitaal te vinden, zodat u een 

extra exemplaar altijd kunt printen. 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.cbsmozaiek.nl%2F&psig=AOvVaw2bbDTkqmfCdIKn1VAzSDAg&ust=1593171352200000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDW6__vnOoCFQAAAAAdAAAAABAD
mailto:g.hetebrij@oecravelijn.nl
mailto:c.breedveld@oecravelijn.nl
mailto:a.ham@oecravelijn.nl
http://www.oecravelijn.nl/
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Gezonde school 

In juni 2020 hebben alle leerlingen een Ravelijn dopper ontvangen, in het kader van de gezonde school en de 

opening van het watertappunt. Ook alle nieuwe leerlingen hebben een dopper ontvangen. 

We zien dat veel leerlingen de dopper volop gebruiken! Wat fijn. We stimuleren leerlingen om water te 

drinken i.p.v. zoete drankjes en daarbij gebruik te maken van een duurzaam flesje i.p.v. wegwerpplastic en 

pakjes drinken.  

       

Rookvrij schoolterrein 

Per 1 augustus 2020 zijn alle schoolterreinen verplicht rookvrij! Op onze school streven we daar al langer naar. 

De nieuwe wetgeving steunt ons daarin. Ook op het parkeerterrein mag niet gerookt worden. Bedankt voor 

uw begrip! Op weg naar een rookvrije generatie….. 

 

     

Gezond trakteren? Kijk eens op www.gezondetraktaties.nl  

I.v.m. Corona moeten de traktaties voorlopig wel apart verpakt zijn. 

 

http://www.gezondetraktaties.nl/
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Corona maatregelen  

Helaas, wij zijn wel klaar met Corona, maar Corona nog niet met ons! 

De volgende maatregelen blijven van kracht. 

• Per 17 augustus gaan alle leerlingen weer 5 dagen per week naar school! 

• Brengen en halen. Om de 1,5 meter afstand tussen volwassenen te kunnen waarborgen, maken we het 

volgende onderscheid. Leerlingen die met de taxi komen, worden tussen 8.20 en 8.30 uur afgezet op het 

parkeerterrein. Leerlingen die gebracht worden of zelfstandig komen verwachten we om 8.30 uur (niet 

eerder). Wanneer de school uit gaat, zullen de taxi leerlingen om 13.55 uur naar buiten gaan. Leerlingen 

die door ouders gehaald worden of zelfstandig naar huis gaan, komen om 14.00 uur uit school. Aan 

ouders/verzorgers die zelf halen het verzoek om niet voor 14.00 uur op het parkeerterrein te zijn. Dan zijn 

de eerste taxi’s weer weg en is er plek voor iedereen op het parkeerterrein. 

• Bij binnenkomst ontsmetten alle leerlingen en volwassenen de handen. 

• We wassen / ontsmetten onze handen altijd na het buitenspelen, voor het eten en na toiletbezoek. 

• We maken nog geen gebruik van de douches na de gymles. 

• Tot de herfstvakantie is er geen naschoolse sportles. 

• De algemene ouderavond op 2 september doen we online. Helaas lukt het niet om met een grote groep 

ouders 1,5 meter afstand te houden in de hal. 

• Ouders zijn in principe niet welkom in de school. Er zijn uitzonderingen. Indien ouders toch in de school 

komen is dat altijd op afspraak, met gezondheidscheck en zoveel mogelijk na schooltijd. 

• Het ventilatie systeem is gecontroleerd, staat 24 uur per dag aan op de maximalen stand. Daarnaast 

ventileren we door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. 

• Er is een extra schoonmaak ronde in de ochtend (deurklinken, toiletten, kranen). 

Wanneer mag een kind wel of niet naar school? Voor kinderen in groep 1 of 2 (groep A) geldt dat zij bij een 
neusverkoudheid gewoon naar school mogen, behalve: als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft; 
als het kind een huisgenoot is van een patiënt met een bevestigde COVID-19; als een huisgenoot van het kind 
koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft. 

Voor kinderen in groep 3 of hoger gelden de normale regels voor thuisblijven: Bij verkoudheidsklachten of andere 
klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts 
vanaf 38 graden Celsius en/of plotseling verlies van reuk of smaak); als een huisgenoot van het kind koorts (boven 
38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft. Het is verstandig om uw kind bij twijfel te laten testen! 

Wanneer mag een leerkracht wel of niet naar school? Voor teamleden geldt ook dat ze niet op het werk mogen 
komen in geval van Corona gerelateerde klachten. Zij zullen zich dan z.s.m. laten testen en kunnen weer werken 
zodra de test uitslag negatief is.  

U zult begrijpen dat dit ongetwijfeld zal leiden tot meer ziekmeldingen. We zullen ons uiterste best doen om 
leerkrachten te vervangen, maar of dit altijd gaat lukken is de vraag. Indien er i.v.m. gebrek aan vervangende 
leerkrachten geen les wordt gegeven in een groep, wordt dit z.s.m. per parro bericht en per mail gecommuniceerd. 

Mochten er Corona besmettingen plaatsvinden op school, dan zullen wij altijd contact opnemen met de GGD, voor 
nader advies. 
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PBS 

Natuurlijk gaan we ook dit schooljaar weer flink 

aan de slag met PBS: Positive Behaviour Support, of 

vrij vertaald: Positief Gedrag Belonen. 

Even een opfrisser, hoe zit het ook alweer met PBS: 

Onze kernwaarden: respect, veiligheid en 
verantwoordelijkheid staan altijd en overal 
centraal.  
 
De kern van PBS:  
•Schoolbrede aanpak vanuit gedeelde waarden  
•Voor alle leerlingen en schoolmedewerkers   
•Basiswaarden van de school vertaald naar gedrag  
•Veilige, positieve leeromgeving  
•Structurele bekrachtiging van gewenst gedrag   
•Duidelijke consequenties voor ongewenst gedrag   
•Gedragsregistratie en sturing op gedrag   
•Actieve samenwerking met de ouders   
•Jeugdzorg in de school  
•Begeleiding door PBS-coach  
•Borging door kwaliteitssysteem en onderzoek  
 

 
Dit schooljaar hopen we ons te certificeren als 

officiële PBS school, door Corona is dit in juni 

uitgesteld. De studiedag op 21 september zal ook 

in dit teken staan. 

 Onze mascotte RAVI 

 

 

 

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 

‘vriendschap’.  

Volgende week besteden we aandacht aan de 
basis van de PAD methode, waarbij we 
luisteren/kijken naar het PAD-verhaal en de 
belangrijkste lessen zullen herhalen. De week 
erna doen we in de klas allerlei activiteiten die 
te maken hebben met het thema 
‘vriendschap’.   

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.dewlc.nl%2Fgroepen%2Fgroep-3&psig=AOvVaw2R4mOynYdb78ZfMpbIGNH1&ust=1598010436905000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjLt_LaqesCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Bereikbaarheid 

 
We zijn op werkdagen van 8.00-16.30 uur 

bereikbaar op telefoonnummer 0521 712500. 

Tussen 8.30 en 14.00 uur wordt er lesgegeven en 

worden we liever niet gestoord. 

Leerkrachten lezen en beantwoorden mail en parro 

berichten op werkdagen. 

De parro app werkt nog niet bij iedereen naar 

behoren, hier wordt aan gewerkt! 

In het weekend en in vakanties wordt er in principe 

niet gecommuniceerd met ouders/verzorgers. 

In geval van nood kunt u  buiten werktijden altijd 

contact op nemen met Connie Kok via 0634380298. 

 

 

 

 

Bijlagen 

- Vakantierooster 2020-2021 

- Foto overzicht team 

 

Compliment van de maand 

 

Het compliment van de maand gaat deze keer naar 

juf Inge en juf Jamie. Net nieuw op onze school en 

meteen vol enthousiasme gestart. Daar krijgen we 

energie van. 

 

 

 

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 25 september komt er weer een 

nieuwsbrief uit. 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmoodindicator.online%2Fhet-belang-van-complimenten-op-de-werkvloer%2F&psig=AOvVaw2pR2TBHiP8nZ_VmWWhDqUw&ust=1585310440058000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiM--OLuOgCFQAAAAAdAAAAABAE

