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

Acht januari tweeduizend éénentwintig; het eerste Ravelijntje van 

het nieuwe jaar. Ondanks dat de Drie Koningen het bezoek reeds 

achter de rug hebben, wens ik u bij deze toch nog alle goeds voor 

2021. Op een goed, gelukkig en met name gezond jaar! 

 

Wij kunnen wel zeggen dat we het jaar in stijl zijn begonnen: lang 

leve het thuisonderwijs (ironisch). Er wordt opnieuw heel veel 

gevraagd van onze leerkrachten, onze ouders en onze leerlingen. 

Dit realiseren wij ons allemaal denk ik.  

Gelukkig hebben we veel geleerd van de periode in maart-april van 

het afgelopen jaar, maar pittig is het zonder meer. 

 

Het is ook zo’n droevig gezicht; die lege klaslokalen die normaal 

gesproken gevuld zijn met de toekomst.  

Vanavond een leeg schoolgebouw, nou is dat niet zo bijzonder, 

ware niet dat er normaal gesproken een gezellige 

Nieuwjaarsactiviteit plaats zou hebben gevonden. 

Leerkrachten en leerlingen achter een scherm, daar waar leerlingen 

normaal gesproken tot in de details kunnen vertellen welke 

schoenen de leerkracht aanheeft. 

Het verlaten plein, daar waar normaal gesproken veel reuring is. 

 

Momenteel is er weinig normaals in onderwijsland, anderzijds is 

het niet anders, dus laten we de schouders eronder zetten en ons 

samen door deze gekke periode heen werken. 

 

En dát lukt tot dusver heel goed zo blijkt… 

Ga zo door en houd vol! 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

      

 

 Agenda 
 

08-01 Nieuwjaarsactiviteit 

    - Geannuleerd 

11-01 Start wk 2 thuisonderwijs 

19-01 De MR vergadert  

22-01 Nieuwsbrief 

03-02 Muziekworkshops alle 

groepen 

05-02 Sportinstuif groep 3-4 

     - Geannuleerd 

05-02 Nieuwsbrief 
 

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:directie@slsderavelijn.nl
http://www.slsderavelijn.nl/
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Corona-nieuws 
------------------------------------------------------------------- 

In navolging op het welkomstwoordje wil ik u melden dat we toch ook in ons uitgestrekte gebied meer te 

maken krijgen met het coronavirus. Een aantal ouders heeft het virus onder de leden gehad of zitten nog in 

quarantaine, maar ook zijn er leerlingen die corona hebben gehad. Gelukkig  

betrof het, voor zover ik het weet, tot op heden milde klachten. Het geeft  

wel aan dat we met elkaar alert moeten blijven. 

 

Tot op heden is de lockdown tot 19 januari (scholen tot de 18e), maar er zijn  

al vergaande berichten dat de lockdown verlengd gaat worden. Wat dit  

betekent voor het basisonderwijs is nog niet bekend, maar houd er rekening  

mee dat ook wij de deuren tot nadere orde gesloten moeten houden, hoe  

vervelend ook… 

 
Onze sportdocent Nick “geeft les” 
------------------------------------------------------------------- 

In de tijd van het thuisonderwijs is het belangrijk dat kinderen wel genoeg aan hun beweging komen. Hele 

dagen achter het beeldscherm is natuurlijk niet optimaal voor de gezondheid. Daarbij vallen pauzes en 

gymlessen weg, wat betekent dat kinderen deze beweging van school missen in deze periode. 

 

Nick, onze gymdocent van Sportservicegroep, kan nu we in een lockdown zitten natuurlijk ook geen lesgeven. 

Toch zit Nick niet stil en heeft hij een leskaarten gemaakt met leuke activiteiten voor op het plein tijdens de 

pauzes. Wanneer we weer fysiek op school mogen zijn, zullen deze kaarten klaarliggen voor onze leerlingen. 

 

Daarnaast heeft Nick een BeweegBingo ontworpen. In de bijlagen aan deze nieuwsbrief de reader met de 

opdrachten, via deze link een filmpje met de uitleg. >> https://youtu.be/Ab4lV9z4nOY  

Wel iets voor het hele gezin! 

 

Ook heeft Nick een fitnesscircuitje voor thuis bedacht, erg leuk en goed om tussen het werk door te doen! 

Zie de link voor de uitleg van het circuit of klik op de foto. >> https://youtu.be/UV73xjP6Cn4 

 

https://youtu.be/Ab4lV9z4nOY
https://youtu.be/UV73xjP6Cn4
https://youtu.be/UV73xjP6Cn4
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Onze jarige kanjers  
-------------------------------------------------------------------  
 

11 januari Julan ter Wee Groep 7 

19 januari Bram Lozeman Groep 6 

23 januari Juf Ina Bolks  

 
 

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

▪ Reader activiteiten BeweegBingo. 

 
Tot slot 
-------------------------------------------------------------------   
’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 22 januari 2021. 

 

Het team van SLS De Ravelijn wenst u een 
 

 

 


