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Welkom 
------------------------------------------------------------------- 

Voor u ligt het Ravelijntje van 22 januari 2021. We zitten inmiddels 

midden in lockdown II, voor de scholen tot tenminste 8 februari as. 

Winkels zijn gesloten, horeca is dicht, er is geen binnensport of 

teamsport voor volwassenen, we zien lege scholen, weinig bezoek 

thuis en nu is de avondklok ook nog aanstaande.  
 

Misschien bent u ook wel een beetje corona-moe, zonder een 

oordeel te geven of alle maatregelen, al dan niet terecht zijn.  

Het feit ligt er, we hebben het ermee te doen en moeten er samen 

het beste van maken. Als team hebben wij het gevoel dat deze 

saamhorigheid zeker aanwezig is, bij het team, bij onze leerlingen 

en bij onze ouders/verzorgers. Dit sterkt ons in de wil om er het 

beste van te maken. Hiervoor wil ik u namens het team hartelijk 

bedanken! 
 

In dit Ravelijntje is er aandacht voor nieuws vanuit de MR; nieuws 

vanuit de Identiteitscommissie; leest u over de stroomstoring van 

vandaag en geeft onze gymdocent nog wat leuke suggesties om 

thuis te ontspannen tussen al het (thuis)werken door. 

 

Veel leesplezier! 

  
Nieuws vanuit de MR 
------------------------------------------------------------------- 

Dinsdag 19 januari hadden we wederom een digitale MR-

vergadering. Onderwerpen die tijdens de vergadering zijn 

besproken zijn de volgende punten: aanmeld- en inschrijfformulier, 

schoolontwikkelingsprofiel en een onderwerp die al enige tijd op 

de agenda staat: onderwijs in corona tijd.  

 

De notulen van deze vergadering zullen binnenkort op de website 

worden gepubliceerd. Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben 

dan kun je altijd één van de MR-leden aanspreken, maar je kunt 

ook een mail sturen naar mr-ravelijn@sg-owsa.nl. 

    

 

 Agenda 
 

03-02 Muziekworkshops  

     - Geannuleerd 

05-02 Sportinstuif groep 3-4 

     - Geannuleerd 

06-02 Oud-papier containers 

05-02 Nieuwsbrief 

22-02 Start voorjaarsvakantie 
 

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 

 

 

mailto:mr-ravelijn@sg-owsa.nl
mailto:directie@slsderavelijn.nl
http://www.slsderavelijn.nl/
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Nieuws vanuit de identiteitscommissie 
------------------------------------------------------------------- 

Op dinsdag 19 januari hebben wij als identiteitscommissie weer een online vergadering gehad. 
 

Kerst 

We hebben de kerst geëvalueerd en kwamen tot de conclusie dat het ontzettend fijn is geweest voor de 

leerlingen dat het kerstfeest op school ondanks de vervroegde sluiting van de scholen nog wel doorgang kon 

vinden. Het is een fijn feest geworden waarbij er aandacht is geweest voor wat kerst inhoudt voor 

verschillende mensen. Chapeau voor de organisatie om zo snel te schakelen.  
 

Thuisonderwijs vs. identiteit 

Daarnaast hebben wij het gehad over de identiteit in thuisonderwijs-tijd. Er worden nu geen lessen HVO/GVO 

aangeboden omdat het onderwijsprogramma vol zit met het noodzakelijke onderwijs. Dit heeft de hoogste 

prioriteit op dit moment concluderen wij ook. Wel wordt er aandacht geschonken tijdens de gezamenlijke 

meet-momenten aan ‘aandacht voor elkaar en aandacht voor de mensen om je heen’. We zijn tenslotte een 

samenlevingsschool en zien om naar elkaar. Ouders zijn thuis natuurlijk wel vrij om samen met je kind hier 

zelf vorm aan te geven.  
 

Belronde 

Zolang de lockdown nog voortduurt en daarmee ook het thuisonderwijs hebben wij besloten voorlopig nog 

geen belronde uit te voeren. Mochten er toch nog zaken zijn wat u graag bespreken wil dan kan dat via ons 

emailadres: ic-ravelijn@sg-owsa.nl of neem persoonlijk contact op met één van de identiteitscommissieleden.  
 

Groet,  

de Identiteitscommissie, 
 

Margreet Schepers, Lenard Hakkers, Annemiek Schutte, Johanna van der Haar, Wilna Ciebrant en Margo Rottier. 

 
Stroomstoring in de school 
------------------------------------------------------------------- 

Vandaag, vrijdag 22 januari, kwamen we op school en bleek er in essentiële gedeeltes van de school geen 

stroom te zijn. Grote paniek natuurlijk, omdat er zonder elektriciteit geen internetverbinding, laat staan Wifi, 

mogelijk is en hiermee dus ook geen onderwijs op afstand. 

Nadat alle schakelaars gecontroleerd waren; installateur erbij is geweest; Enexis was ingeschakeld en het 

probleem zich voor bleef doen, bleek er tussen het transformatorhuisje en de school een probleem te zijn, 

waarvan de oplossing de gehele dag in beslag heeft genomen. 

 

Om een lang verhaal kort te maken: de juffen konden (vanuit de school, waar ook leerkrachten de 

noodopvang moesten doen) geen online lessen verzorgen. Ze hebben via hun eigen 4G-netwerk contact 

gelegd in de Meet waar ze de kinderen uit hun klas uit hebben kunnen leggen hoe we de dag op een andere 

manier moesten invullen. Overmacht heet zoiets, net zoals de hele lockdown, maar vervelend is het wel… 
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Beweegspelletjes voor tussendoor 
------------------------------------------------------------------- 

Tussen al het (thuis)werken door is het heel belangrijk dat de kinderen even lekker bewegen, een spelletje 

spelen, om zich weer op te laden voor een volgende les. 

Onze gymdocent heeft daarom voor deze twee weken weer wat leuke activiteiten bedacht en gefilmd. Eén 

een beweegactiviteit en twee een challenge. Via de onderstaande links vindt u de instructiefilmpjes: 
 

1. https://youtu.be/JEyRFvtadaE 
 

2. https://youtu.be/m7gN69k56F4 

 

Veel beweegplezier! 

 
Snoeischaar gezocht! 
------------------------------------------------------------------- 

Tijdens de kerstviering is er een snoeischaar zoekgeraakt. We hebben  

nog wel een andere snoeischaar van iemand op school liggen. 

Mocht iemand de verkeerde snoeischaar in huis hebben, dan horen we dit graag.  

Het gaat om een snoeischaar waarbij aan de binnenkant van het handvat Menzo geschreven staat.  

Bij voorbaat dank! 

 
Thuisonderwijs 
------------------------------------------------------------------- 

Om het thuisonderwijs zo goed mogelijk vorm te geven zijn er in de afgelopen week verschillende initiatieven 

van leerkrachten geweest om in contact te komen met de ouders/verzorgers van de kinderen in hun groep. 

Op deze manier hopen wij de driehoek kind-ouder-school, als gelijkwaardige partners, te versterken.  

 

 De leerkrachten van groep 3-4 hebben in een online bijeenkomst met ouders geëvalueerd en 

vooruitgekeken naar de manier waarop het thuisonderwijs nu gaat en wat er verbeterd kan worden. 

Het was een zeer waardevolle bijeenkomst. 

 De leerkrachten van groep 5-6 hebben telefonisch individueel contact gehad met ouders. 

 Op het gebied van het eigenaarschap bij leerlingen vergroten, doen de leerkrachten van groep 7-8 dit 

met de leerlingen zelf. Het blijkt ook dat deze leerlingen al goed aan kunnen geven hoe het 

thuisonderwijs verloopt. Natuurlijk zijn de leerkrachten bereikbaar voor u als ouder, mocht u wat 

willen weten of willen zeggen. 

 De leerkrachten van groep 1-2 zijn vandaag op tuinbezoek geweest bij al de kinderen uit de klas. Even 

lekker bijkletsen en de nieuwe tasjes overhandigen. 

 

Als directeur maken deze initiatieven van het team en de betrokkenheid bij ouders mij erg blij! 
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Kalender 
------------------------------------------------------------------- 

Door de lockdown en de corona-maatregelen vinden er veel wijzigingen aan in de kalender. Er vallen 

activiteiten uit, zoals de Nieuwjaarsactiviteit, het voorleesontbijt en de Sportinstuif voor groep 3-4.  

Andere activiteiten worden verplaats, zoals de Cito-toetsen. Hier hoeft u zich overigens niet druk om te 

maken, heel onderwijzend Nederland zit in hetzelfde schuitje wat dit betreft en hiervoor vinden we wel een 

oplossing.  

 

We kunnen helaas niet ver in de toekomst kijken, aangezien we niet weten hoe het verder zal gaan. Houd 

daarom de kalender op de website goed in de gaten voor de meest actuele stand van zaken. 

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

23 januari Juf Ina Bolks  

25 januari Meester Erwin Breukelman  

2 februari Brian IJspeert Groep 8 

4 februari Saar Broekroelofs Groep 2 

 
 

Overzicht bijlagen 
------------------------------------------------------------------- 

 Informatiebrief van de bibliotheek, januari 2021 
 
Tot slot 
-------------------------------------------------------------------   
’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 5 februari 2021. 

 

Het team van SLS De Ravelijn wenst u een 
 

 


