
                                                             
 

Respect – Veiligheid - Verantwoordelijkheid 

Nieuwsbrief ’t Ravelijn schooljaar 2018 - 2019 
Uitgave 6 
1 februari 2019 
 

 
  

Winter 
 
Het nieuwe jaar is nog geen maand oud, maar er is al weer heel  
wat gebeurd op ’t Ravelijn! 
18 nieuwe leerlingen zijn gestart op onze school. Opvallend 
veel  ‘jonge’ leerlingen. Vandaar  een extra B groep. We hopen 
dat de nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers zich snel 
thuis voelen. 
 
Het is winter!  We hebben vorige week kunnen genieten van 
de sneeuw. Maar we hadden ook te maken met gladde wegen.  
Sommige leerlingen en leerkrachten komen van ver en dan kan 
het voor spannende situaties zorgen.   
We doen er alles aan om altijd open te gaan. U bepaalt als 
ouder of de situatie in uw omgeving veilig genoeg is om te 
reizen. Mocht de school vanwege extreem winterweer niet 
open gaan, dan communiceren we dit zo vroeg mogelijk per 
mail en parro app. 
 

 
 
En verder was januari, zoals gebruikelijk, een maand van 
toetsen , evalueren, analyseren en doelen stellen. 
Tijdens  de oudergesprekken op  5 en 7 februari spreken we u 
daar graag over! 
 
 
 
Hartelijke groet, 
Connie Kok Bijker 
Directeur ‘t Ravelijn 
 
 

Agenda 
 
5 en 7 februari: 
Oudergesprekken 
15 februari: 
Studiedag, leerlingen  vrij 
18 t/m 22 februari: 
Voorjaarsvakantie 
13 maart  
PBS ouderavond 19.30 uur 
3 april 
Schoolvoetbal jongens 
10 april 
Schoolvoetbal meiden 
12 april 
Koningspelen 
17-18 april  
schoolkamp, groep 8 
18 april 
Schoolreis 
19 april – 3 mei 
Mei vakantie 
 

In deze nieuwsbrief 
- Uit het team 
- Leerlingen 
- Ontwikkelingsperspectief 

en rapport 
- Rots en Water 
- Evaluatie Kerstviering 
- PBS 
- Staking  
- Parro app 
- Compliment 
- Ouderbijdrage 
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Uit het team 
Door de vele aanmelding was het noodzakelijk om een extra 
groep te starten. Na een lange zoektocht hebben we 
gelukkig een nieuwe leerkracht gevonden! Haar naam is 
Lizzy. Ze heeft de afgelopen weken op woensdag al gewerkt 
op onze school en vanaf vandaag is ze de leerkracht van 
groep B2. Fijn dat je ons komt versterken Lizzy! 
Door de nieuwe groep hebben er een aantal verschuivingen 
plaats gevonden. Niet ideaal halverwege het schooljaar, 
maar soms onontkoombaar. De inzet van de leerkrachten is 
nu als volgt: 
Groep A: juf Virgine 
Groep B: juf Monique en juf Brenda 
Groep B2: juf Lizzy 
Groep C: juf Heleen en juf Louise 
Groep D: juf Nadja 
Groep E: juf Moniek en juf Louise 
Groep F: juf Janet 
Groep G: juf Bianca en juf José 
Groep H: juf Tialda en juf Marjan 
Groep I: juf Louise en meester Patrick 
Groep J: juf Lenny en juf Ilse 
Groep K: meester Allard 
Groep L: juf Manon en juf Hanneke 
Groep M: juf Gina en juf Gedy 
Groep N: juf Anne Marieke en juf Helga 
Groep O: juf Elisa en meester Mart 
Extra leerkracht: op maandag en vrijdag meester Mart, op 
dinsdag meester Patrick. 
 
 
 

 
 

 
 
 

Leerlingen 
Sinds de kerstvakantie zijn er veel nieuwe 
leerlingen gestart op onze school.  
Woensdag hebben de nieuwe leerlingen 
van groep B2 kennisgemaakt, zij starten 
vandaag. 
Alle nieuwe leerlingen van 2019 op een rij: 
Groep A: Raynor, Nora, Ryan, Romke, Noud 
Groep B: Kevin 
Groep B2: Rohan, Danny, Dylano, Majdi, 
Ryan, Floris. 
Groep E: Niels, Feddie 
Groep F: Lyon 
Groep J: Floris 
Groep M: Nikita 
Groep N: Michael 
In Groep O zal Elise na de voorjaarsvakantie 
starten.  
Van harte welkom allemaal! We wensen 
jullie een fijne tijd op ’t Ravelijn. 

 
 

 
 

Ontwikkelingsperspectief en rapport 
Vandaag of zaterdag ontvangt u per post het ontwikkelingsperspectief (OP) van uw kind. In het OP staat 
beschreven waar we naar toe werken en wat we doen om het OP te behalen. Het OP is een officieel 
document en moet ondertekend worden door de gezaghebbenden. Indien beide ouders gezag hebben, moet 
er dus ook twee keer getekend worden. In geval van gescheiden ouders die beide gezag hebben, wordt het 
OP naar beide adressen gestuurd.  
Vrijdag 1 februari krijgen alle leerlingen het rapport mee naar huis! Het rapport is geschreven voor de 
leerling. De leerkracht bespreekt het rapport vooraf met de leerling. 
Het OP en het rapport worden met u besproken tijdens de oudermiddag / avond op 5 en 7 februari.  
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Rots en Water Training 
De laatste les van de Rots en Water training zit er al weer op. Wat gaat de tijd toch snel! Zeven weken 
lang hebben een aantal leerlingen allerlei oefeningen gedaan, met het doel om stevig te leren staan 
in allerlei situaties, te leren te negeren, soms meer water te zijn en meer toe te geven, maar ook juist 
soms meer rots en meer op komen voor jezelf.  
Het gaat niet alleen om fysiek stevig staan maar ook mentaal! Natuurlijk probeer je je altijd vriendelijk 
en flexibel op te stellen (water) maar soms is het nodig dat je voor jezelf opkomt. (rots). Mooi was 
het te zien hoe leerlingen groeiden en steeds beter rekening hielden met elkaar.  
Leerlingen leerden grenzen aan te geven, grenzen te verleggen en met teleurstellingen om te gaan, 
maar ook trots te zijn op wat ze wel kunnen! 
De leerlingen hebben veel geleerd en mogen trots op zichzelf zijn. Ze verdienden voor het harde 
werken hun diploma. 
 

      
 
Met vriendelijke groet, 
Juf Aliejet, Juf Sandra, Juf Amanda en Juf Marit 
 

Evaluatie kerstviering 
Na de kerstviering heeft u een korte evaluatie enquête ontvangen. De enquête is 74 keer ingevuld. 
Hartelijk dank daarvoor! Het geeft ons bruikbare informatie voor een volgende keer. 
De kerstviering werd gemiddeld beoordeeld met een 6,9. De cijfers die er achter liggen zijn als 
volgt: 1 (2x), 2 (1x), 3 (5x), 4 (3x), 5 (7x), 6 (7x), 7 (13 x), 8 (23x), 9 (6x), 10 (7x). Het valt op dat er 
veel hoge cijfers worden gegeven: 49 x hoger dan een 7! Maar er zijn ook een aantal hele lage 
scores 11 x een 4 en lager. Hier blijkt wel uit dat smaken verschillen… 
Op de vraag welke kerstviering de voorkeur heeft, is er een lichte voorkeur voor een kerstviering 
met eten in de klas. 50% heeft voorkeur voor een kerstmaaltijd, 47 % een kerstviering zoals dit jaar 
en 3% geeft aan liever geen viering op een avond te willen. 
Bij de opmerkingen krijgen we veel complimenten voor de sfeer, de zangkunsten van juf Jolien en 
de levende kerststal op het plein. 
Als tip wordt aangegeven dat ouders graag meer structuur en rust willen en iets meer tijd. 
We nemen de informatie mee! 
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PBS, Positive Behavior Support -> goed gedrag belonen! 
We zijn volop in ontwikkeling rondom PBS.  
De stuurgroep heeft nieuwe plannen ontwikkeld en deze gedeeld met het team. 
We gaan de komende periode inzetten op ‘PBS in de klas’ en de betrokkenheid van de leerlingen. 

Onze kernwaarden Respect, Veiligheid en Verantwoordelijkheid en, zijn bij iedereen bekend. 

Maar we willen dat kinderen er ook zelf mee aan de slag gaan. Hoe? We gaan nog dit jaar starten 
met een PBS KIDS TEAM en we hebben een slogan bedacht die we gaan inzetten op school:  

R.V.V. Ik doe mee! 
We zullen kinderen binnen school actieve rollen geven om te laten zien dat zij mee werken aan 
Respect, Veiligheid en Verantwoordelijkheid in en om de school. Door middel van een mooi shirt, zijn 
de helpers nog meer zichtbaar! 

 
Ook gaan we meer lijn brengen in ons beloningssysteem en kunnen kinderen behalve groepsbeloning 
ook sparen voor individuele beloningen! 
We houden u op de hoogte. 
 
Op woensdag 13 maart staat er een ouderavond op het programma rondom PBS. Joke Kamstra is 
dan te gast op school. Ze zal uitleg geven over PBS en veel mogelijkheden aanrijken om PBS thuis toe 
te passen. Noteer alvast in uw agenda!  

  
Joke Kamstra is werkzaam bij Windesheim binnen de PBS expertise groep. Ze is als coach verbonden 

aan onze school. 
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Compliment 

Het compliment van deze maand is voor het 
team. Er is in de afgelopen maand enorm veel  
werk verzet. Cito toetsen analyseren, 
ontwikkelingsperspectieven schrijven, plannen 
uitwerken, rapporten schrijven. De meeste 
leerkrachten zijn liever met leerlingen aan het 
werk, maar deze klussen horen er ook bij. En alles 
is af voor 1 februari. Top werk! 

    

Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 1 
maart 2019. 

Staking 
Op vrijdag 15 maart is er een landelijke onderwijs 
staking aangekondigd. 
Er is op dit moment nog niet zoveel duidelijk.  
Zodra er meer bekend is, zullen we u hierover  
z.s.m. informeren. 
 

Vrijwillige ouderbijdrage 
Beging oktober kreeg u per mail een factuur voor de 
betaling van de ouderbijdrage. We hebben nog niet van 
iedereen het bedrag ontvangen. Mogelijk is het aan uw 
aandacht ontsnapt. 
We doen ons best om de bijdrage zo laag mogelijk te 
houden. Meer informatie over de ouderbijdrage is te 
vinden in de schoolgids.  
De ouderbijdrage bestaat uit twee onderdelen: 
A) activiteiten en festiviteiten: dit is vastgesteld op 25 
euro per kind/schooljaar    
B) schoolreis of schoolkamp: dit bedrag verschilt per 
groep  
Voor de duidelijkheid volgt hier een overzichtje van de 
kosten per groep:  

Totaalbedrag: groep A 45,= euro,  groep B t/m L* 
60,=, groep  L*  t/m O  75,=   
*groep L, groep 7 leerlingen 60 euro, groep 8 leerlingen 
75 euro. 
 
Graag ontvangen wij het op u van toepassing zijnde bedrag 
zo snel mogelijk op onze bankrekening:  
NL27 RABO 0138 1314 49  onder vermelding van de naam 
en de groep van uw kind.  
Voor vragen/opmerkingen over de betaling van 
ouderbijdrage of het bespreken van een 
termijnbetalingsregeling, kunt u contact opnemen met 
Afke Bos: a.bos@oecravelijn.nl / 0521-712500 

 
De ouders van de nieuwe leerlingen ontvangen een 
aangepaste factuur voor een deel van het schooljaar. 
 

Ouders / verzorgers 
Bij snelle berichten maken wij gebruik van de 
parro app. De blijkt de meeste snelle en efficiënte 
manier om ouders te bereiken. Mocht u de parro 
app nog niet gebruiken, neem dan snel contact op 
met de leerkracht. Dan helpen we u op weg. 

 

Bijlage 
In de bijlage een folder over zaterdagopvang ‘de 
Basis’ in Nijeveen. 


