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 Agenda 
 

04-02 Nieuwsbrief 

04-02 Sportinstuif - GEANNULEERD 

08-02 Start Cito-toetsen  

 
 

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

En dan is het alweer februari. De eerste maand van 2022 zit er al 

weer op. Een maand waarin we mochten genieten van veel mooie 

momenten met onze leerlingen maar ook een maand waarin we 

weer mochten laten zien hoe flexibel we met elkaar zijn. Zowel 

leerlingen als leerkrachten en natuurlijk jullie als ouders. Het is 

steeds weer erg fijn om te merken dat iedereen zijn/ haar uiterste 

best doen om te zorgen dat het onderwijs aan jullie kinderen, onze 

leerlingen zo goed mogelijk verloopt.  

 

Volgende week gaan we starten met de cito toetsen. Voor ons als 

leerkrachten een mooi moment om te evalueren of wij op de 

goede weg zijn. Of we nog volgens de landelijke normen presteren 

en of ons onderwijs voldoende rendement oplevert of dat we 

misschien hier en daar toch wat bij moeten stellen. Voor leerlingen 

soms een spannend moment. We gaan natuurlijk ook inzoomen op 

leerlingniveau om te evalueren of zij voldoende groei laten zien. 

We hopen dat we deze spanning wat weg kunnen nemen door te 

blijven benadrukken dat het vooral voor ons een ijkpunt is.  

 

Binnenkort is de laatste basisles van rots en water. Tijdens deze les 

laten de leerlingen zien wat ze allemaal geleerd hebben. Ze sluiten 

dit basisdeel op een feestelijke wijze af met juf Rianne. Daarna zal 

ze nog een aantal keren komen om alles te blijven herhalen. 
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Nieuw thema Kleur! 
------------------------------------------------------------------- 

Voor de levensbeschouwing op onze school maken wij gebruik van de methode Kleur Op School. Vanaf deze 

week werken wij aan het nieuwe thema: Alles verandert. 

 

Veranderingen in het leven. Grote veranderingen, kleine veranderingen. Hoe pak je ze op? Hoe ga je ermee 

om ? Over het algemeen varen kinderen wel bij voorspelbaarheid van de dingen en vaste routines, maar ook 

zij krijgen vanzelf te maken met veranderingen. En natuurlijk zijn kinderen flexibel en kunnen ze 

veranderingen en tegenslagen opvangen maar daarvoor hebben ze aanpassingsvermogen nodig. In de lessen 

van dit thema gaan we met de kinderen kijken naar hun aanpassingsvermogen en hun veerkracht in 

veranderende situaties.  

We kijken daarbij naar hoe zouden zij reageren. 

Daarbij maken we gebruik van de drieslag tussen gedrag, emotie en cognitie ( hoe denk je er over ). 

Wat doe je, wat voel en wat denk je.  

Dit geldt in dagelijkse situaties maar ook levensbeschouwing, religies en godsdiensten veranderen. Sommige 

langzaam, andere wat sneller. Vanuit de verschillende religies gaan we in op verhalen over verandering. 

Verhalen die verwondering oproepen maar ook een spiegel voorhouden en de leerlingen laat nadenken over 

de betekenis van deze verhalen en de veranderingen.  
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Zwerfboekenkast 
------------------------------------------------------------------- 

Zoals u heeft kunnen zien staat er inmiddels een  

Zwerfboekenkast in Den Velde en wel op ons schoolplein  

onder het afdakje. Juf Kylie is hier erg druk mee geweest  

en heeft het hele idee opgepakt en de kast gepimpt tot  

een waardige Zwerfboekenkast. Is die niet prachtig? 

Chapeau Kylie!  

 

Natuurlijk houden we de kast graag mooi gevuld,  

dus als u nog boeken heeft, ontvangen wij ze graag! 

Wij zullen ze voorzien van een zwerfboekensticker. 

Bekijk de website https://kinderzwerfboek.nl/ voor meer info. 

 
Kalender 
------------------------------------------------------------------- 

Op de website en in de SchoolApp was de kalender om onbekende redenen totaal geleegd (op wat 

feestdagen na). Inmiddels staan de geplande activiteiten en de vakanties/vrije dagen er weer in. De vrije 

dagen en vakanties staan ook altijd vermeld in schoolgidsbijlage, onder documenten te vinden op de website 

en in de SchoolApp.  

 
Schoolfruit 
------------------------------------------------------------------- 

De afgelopen week hebben de leerlingen genoten van mango, appel en een sinaasappel. Vooral de mango viel 

erg in de smaak bij de leerlingen. 

De komende week kan er gesmuld worden van waspeen, sinaasappel en appel. 
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Onze jarige kanjers 
-------------------------------------------------------------------  

4 februari Saar Broekroelofs Groep 3 

16 februari Bas Schepers Groep 2 

17 februari Sofia Willems  Groep 1 

   

 
Overzicht bijlagen 
Er zijn dit keer geen bijlagen 

 
 
Tot slot 
-------------------------------------------------------------------   
’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 18 februari 2022. 

 

Het team van SLS De Ravelijn wenst u een 

 
 

 

 


