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Agenda 

 23-01 Voorleeswedstrijd 

schoolkampioen in LOC 

 26-01 Voorleesontbijt 

 30-01 t/m 10-02 Citotoetsen 

 06-02 Gastles brandweer  

 09-02 Groep 7/8 naar 

brandweerkazerne 

Hardenberg 

 10-02 Volgende nieuwsbrief 

 13-02 Ontruimingsoefening 

 17-02 Volgende Ravelijntje 
 

De recente kalender is te vinden op de website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Schoolgegevens 
 

Samenlevingsschool “De Ravelijn” 

Zwolseweg 2 

7786 BH Den Velde 

Tel: 0524-562174 

Mail : directie@slsderavelijn.nl 

Website: www.slsderavelijn.nl 

 

 

 Inhoud 
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 Voorleesontbijt 

 Citoweek 

 Gastles brandweer 

 MR 

 Ontruimingsoefening 

 Schoolfruit 

 

 

 

 

 
Welkom 
---------------------------------------------------------------- 
Welkom in 2023. Een nieuw jaar waarin we hopelijk veel nieuwe 

herinneringen kunnen maken.  

We zijn het jaar op een mooie manier begonnen met een 

drukbezochte Nieuwjaarsactiviteit in een geweldige sfeer.  

Nogmaals een compliment voor de werkgroep die deze avond 

super heeft georganiseerd.  

 

De komende periode staan er weer een aantal activiteiten op de 

planning voor de verschillende groepen. Zo hebben we binnenkort 

een citoweek; worden er gastlessen gegeven en oefenen we een 

ontruiming.  

Al deze dingen kunt u lezen in de nieuwsbrief maar ook in de 

schoolapp.  

 

De nieuwsbrief zal in het vervolg minder vaak verschijnen. Hij 

kwam tot nu toe iedere twee weken uit, we gaan over naar één 

keer per maand. Dit betekent dat er meer via de schoolapp naar u 

gecommuniceerd gaat worden.  Wanneer u de schoolapp liever 

niet op uw telefoon hebt kunt u deze ook op uw laptop, computer, 

tablet of iets dergelijks installeren en op die manier op de hoogte 

blijven.  

Wij zullen alle belangrijke informatie ook delen via de website, dus 

ook daar kunt u terecht voor info. 

 

Voor nu wensen we u weer: 

   

 

 

  

mailto:directie@slsderavelijn.nl
http://www.slsderavelijn.nl/
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Voorleeswedstrijd LOC 
----------------------------------------------------- 
Tijdens de kinderboekenweek hebben we op school in groep 7/8 een voorleeswedstrijd gehouden. Alle 

leerlingen die wilden konden hier aan meedoen. Na een spannende voorronde en een nog spannendere finale 

werd Naudin uit groep 8 onze schoolkampioen. Aanstaande maandag zal hij gaan voorlezen uit het boek “En 

de groeten van groep 8” van Jaques Vriens tijdens de gemeentelijke ronde in het LOC in Hardenberg. Hij 

neemt het daar op tegen acht andere schoolkampioenen.  

Naudin, we wensen je heel veel succes!! 

 
Voorleesontbijt 
---------------------------------------------------- 
Donderdag 26 januari is het voorleesontbijt voor de peuters van Kinderwereld en de leerlingen van groep 1 en 

2. De leerlingen van groep 1 en 2 hebben hier een uitnodiging voor gekregen. Zij gaan deze ochtend luisteren 

naar een spannend, grappig, leuk of misschien wel beestachtig verhaal. Wie het verhaal gaat voorlezen is nog 

even een verrassing.  

Na het voorlezen zullen ze samen gaan smullen van een heerlijk ontbijtje.  
 
 
Citoweek 
---------------------------------------------------- 
In de week van 30 januari starten we met de afname van de midden Cito’s in groep 3 t/m 8.  Dit jaar start Cito 

met een nieuw systeem, Leerling in Beeld. In dit nieuwe systeem zijn een aantal dingen vernieuwd vanuit het 

oude systeem en een aantal nieuwe onderdelen. Wat in ieder geval nieuw is dit jaar is dat groep 5 t/m 8 de 

toets digitaal gaat maken. Dit geldt voor alle onderdelen behalve begrijpend lezen. We vinden het belangrijk 

dat leerlingen de tekst op papier krijgen en net als bij de begrijpend lezen lessen de wie, wat, waar, wanneer, 

waarom en hoe vraag kunnen onderstrepen.  

In de bijlage vindt u een folder met uitgebreide informatie.   
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MR 
---------------------------------------------- 
MR Vergadering  

7 december hebben wij een MR vergadering gehad waarin weer diverse zaken zijn besproken. Wil je hier 

meer over weten? Check dan de notulen die je kunt vinden op de website. Heb je naar aanleiding daarvan 

vragen, neem dan contact op met de MR. 

Onze volgende vergadering is woensdag 1 februari 

 

Vacature 

We willen jullie ook de aandacht vragen voor de volgende vacature. 

 

Voor het Samenwerkingsverband Veld Vaart en Vecht, waar alle scholen van de omgeving bij aangesloten 

zijn, is men op zoek naar ouders voor de oudergeleding van de Ondersteuningsplanraad (OPR). 

 

Wat is het samenwerkingsverband Veld Vaart en Vecht? 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Veld Vaart & Vecht omvat alle scholen voor primair en speciaal 

onderwijs in de gemeenten Dalfsen, Ommen, Hardenberg en Coevorden.  

Binnen het samenwerkingsverband werken de schoolbesturen samen om ieder kind passend onderwijs te 

kunnen bieden. Dat kan zijn op een reguliere basisschool, op een speciale basisschool of op een school voor 

speciaal onderwijs.  

 

Vacature Ondersteuningsplanraad 

Elk samenwerkingsverband heeft een Ondersteuningsplanraad (OPR). Dat is voor het Samenwerkingsverband 

(SWV) Veld, Vaart en Vecht een raad van ouders en personeel van de scholen. De leden van de OPR worden 

afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, 

maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit één van die raden afkomstig te zijn.  

De OPR bekijkt de plannen en het beleid van het Samenwerkingsverband kritisch en denkt hierin mee. De 

OPR heeft instemmingsrecht bij vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan.  

De OPR bestaat uit 10 leden. Het samenwerkingsverband VV&V bestaat uit vier afdelingen. Uit elke afdeling 

komt een ouder en een leerkracht. Daarnaast zijn een ouder en een leerkracht uit het SO/SBO 

vertegenwoordigd in de OPR.  

 

Voor de oudergeleding bestaan vacatures.  

We hopen dat er ouders zijn die, vanuit hun betrokkenheid bij de zorg voor kinderen, willen deelnemen aan 

deze mooie organisatie waarin we samen tegemoet willen komen aan de onderwijsbehoeften van onze 

kinderen.  

 

Mocht je belangstelling hebben voor deze vacature. Meld je dan aan bij ons zodat we je kunnen voordragen. 
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MR 
---------------------------------------------- 
We zijn nu enkele jaren op weg als SLS De Ravelijn. Om onze identiteit te waarborgen zijn we onlangs gestart 

met een overleg tussen Erwin (Directeur), Harmke ( Locatiecoördinator), Margreet, Annika en Karin ( 

Voorzitters van Identiteitscommissie, Oudercommissie en Medezeggenschapsraad). 

In dit overleg zullen diverse thema’s aan bod komen die weer mee kunnen worden genomen naar de 

individuele overlegugen voor besluitvorming. Dit overleg zal twee keer per jaar plaatsvinden.  

 

Gastles brandweer 
--------------------------------------------------- 
Maandagmiddag 6 februari hebben de leerlingen van groep 1 t/m 6 een gastles van de brandweer. Groep 7 

en 8 gaan donderdagmiddag 9 februari naar de brandweerkazerne in Hardenberg.  

De gastlessen worden gegeven door een vrijwilliger van de brandweer. Het doel van de lessen is dat 

leerlingen bewust omgaan met het voorkomen van brand en weten wat ze moeten doen als er toch brand 

uitbreekt. Daarnaast maken ze kennis met de taken van de brandweer en leren ze over brandveiligheid op 

school en thuis. 

 
Ontruimingsoefening 
---------------------------------------------------- 
Op maandag 13 februari is de tweede ontruimingsoefening van dit schooljaar. Het is de bedoeling dat alle 

leerlingen en teamleden weten wat er van hen verwacht wordt in geval van nood. Zo weten ze onder andere 

hoe en waar ze naar buiten moeten gaan en ook waar hun verzamelplek is.  

Iedere oefening wordt natuurlijk geëvalueerd en het ontruimingsplan wordt indien nodig bijgesteld. 

 
Schoolfruit 
--------------------------------------------- 
We doen vanaf de week van 5 september mee aan het project schoolfruit. Dit project loopt door tot en met 

de week van 6 februari. Dit betekent concreet dat we nog drie weken schoolfruit krijgen.  

We willen iedereen nog even helpen herinneren dat het schoolfruit op dinsdag, woensdag en donderdag is. 

We merken regelmatig dat leerlingen op vrijdag geen fruit bij zich hebben omdat ze denken dat er schoolfruit 

is. Nu is er regelmatig nog wel wat fruit over maar we kunnen niet beloven dat dit altijd zo is. We willen u dus 

vragen om op maandag en vrijdag zelf fruit mee te geven voor de pauze.  
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Schoolfruit: 
------------------------------------------ 
Afgelopen week hebben de kinderen ananas, appel en peer gehad.  

Komende week krijgen de leerlingen kiwi, appel en peer. 

 
 
Onze jarige kanjers 
-------------------------------------------------------------------  

5 januari Juf Kylie  

6 januari Daniëlle ( administratie)  

23 januari Juf Ina  

4 februari Saar Broekroelofs 8 jaar 

16 februari Bas Schepers 7 jaar 

17 februari Sofia Willems 6 jaar 

 
Overzicht bijlages 
------------------------------------------------------------------ 
Informatiefolder Cito Leerling in Beeld 

Uitnodiging Zwemgezelligheid Gramsbergen 

 

Tot slot 
------------------------------------------------------------------- 
’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 17 februari. 

 

Het team van SLS De Ravelijn wenst u een fijn weekend! 

 
 

 

 
 

 
 

 


