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 Agenda 
 

21 tot 25- 02  Voorjaarsvakantie 

02 - 03 Luizencontrole 

11 - 03 Leerlingportfolio mee 

11 - 03 Nieuwsbrief 

  

 
 

De recente kalender is te vinden op de website. 
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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 
------------------------------------------------------------------- 

Het is een regenachtige vrijdag vandaag. Gelukkig is er op dit 

moment nog weinig te merken van code oranje en horen we de 

wind nog niet om ons gebouw gieren.  

Het is ook de laatste dag voor de voorjaarsvakantie. De leerlingen 

kijken hier echt naar uit. Het is voor veel leerlingen een bijzondere 

periode geweest waarbij velen een periode thuis hebben moeten 

werken in verband met corona en quarantaine. Gelukkig hebben 

we kunnen constateren dat de meeste leerlingen niet erg ziek zijn 

geweest. De meest voorkomende “klacht” die we horen is dat ze 

moe zijn.  

 

Na de voorjaarsvakantie kunnen we  volgens de laatste richtlijnen 

van ons ministerie aan de slag. Dit betekent onder andere geen 

mondkapjesplicht meer en we kunnen weer met de hele school 

samen genieten van de pauzes. Wel blijft het verzoek om 

waakzaam te blijven en bij klachten te testen.  

 

Gisteren zijn de filters van de co2 meters vervangen. Dit betekent 

dat we weer een jaar vooruit kunnen met schone filters en frisse 

lucht.  

 

De afgelopen twee weken hebben we de citotoetsen afgenomen. 

Hierbij werden we nog wel een beetje geplaagd door de 

afwezigheid van leerlingen. Gelukkig is het bij bijna alle leerlingen 

gelukt om de toetsen af te krijgen. Een enkeling zal na de 

voorjaarsvakantie nog een deel van een toets moeten maken. Nu 

begint voor ons als leerkrachten de tijd van analyseren, plannen 

evalueren en nieuwe plannen schrijven.  

 

Voor nu eerst even genieten van een fijne vakantie waarna we 

allemaal hopelijk weer fris en fruitig kunnen beginnen aan de 

volgende periode.  
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Afsluiting Rots en Water 
-------------------------------------------------- 

Vrijdag 11 februari hadden we de afsluiting van Rots en Water. Onder leiding van juf Rianne gingen de 

leerlingen laten zien wat ze allemaal geleerd hebben. In groep 1 tot en met 4 hebben ze met behulp van 

verschillende spelletjes laten zien dat ze goed weten hoe ze moeten ademen vanuit hun buik, sterk kunnen 

staan, op tijd stop kunnen zeggen en zich kunnen focussen. In groep 1 en 2 lieten ze de focus zien doordat ze 

samen de bal op de parachute moesten houden. In groep 3 en 4 konden ze allemaal samen met juf Rianne 

planken, en ze deden het “hoedje” spel. Bij dit spel zitten twee leerlingen bij een hoedje. Juf Rianne vertelt 

een verhaal en wanneer je in dit verhaal het woord “hoedje” hoort moet je die zo snel mogelijk pakken. Een 

ultieme focus test. De leerlingen konden allemaal laten zien dat ze de doelen van Rots en Water goed 

beheersen en juf Rianne kon dan ook trots aan het eind van de les zeggen dat ze allemaal met vlag en wimpel 

geslaagd zijn !! 

 

In groep 5 tot en met 8 werden eerst met een paar spelletjes sterk staan, focussen en goed ademen in je buik 

herhaald. Daarna kreeg iedere leerling een plankje die hij/ zij mocht versieren. Veel leerlingen gebruikten dit 

plankje om datgene op te zetten wat zij belangrijk vonden tijdens de lessen. Zo zagen we veel “sterk staan” 

voorbij komen maar ook veel “Grenzen aangeven”.  De plankjes werden prachtig versierd. 

Daarna gingen ze met de hele groep naar het speellokaal om daar te laten zien dat je met een goede focus 

meer kunt dan je denkt. 

De plankjes werden als een soort bruggetje tussen twee krukjes gelegd. De leerlingen gingen bij hun plankje 

zitten en moesten goed ademen, sterk zitten en focussen op hun plankje. Daarna mochten ze het plankje door 

midden slaan. Er waren leerlingen die zich afvroegen of zij wel sterk genoeg waren om het plankje kapot te 

krijgen maar dat was een onterechte zorg. Het is iedereen gelukt.  

Daarna kregen ze allemaal hun certificaat. 

 

Het was een geweldig mooie afsluiting met allemaal blije en tevreden kinderen en trotse juffen. 

  

Er waren helaas een aantal leerlingen afwezig die dag. We hebben met juf Rianne afgesproken dat ze die 

leerlingen op een later tijdstip allemaal tegelijk laat afsluiten. 
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Onze zwerfboekenkast heeft een geheel nieuwe collectie aan boeken erbij. 

----------------------------------------------------- 

We hebben een geheel nieuwe collectie aan boeken voor in de kast. Deze hebben we gekregen van ouders en 

leerlingen, een oud-leerling en van anonieme gevers. Hier zijn we super blij mee! Zo blijft de boekenkast goed 

gevuld met boeken voor iedereen. 

 

Er zitten ook veel leuke boeken bij voor de peuters en kleuters. Daarnaast is de kast aangevuld met leuke 

Tina’s, paardenboeken, voetbalverhalen en nog veel meer. Ook hebben we veel bekende schrijvers mogen 

toevoegen zoals; Carry Slee, Paul van Loon, Roald Dahl etc. 

Het belangrijkste van de kast is natuurlijk dat de kinderen de boeken mee naar huis gaan nemen en ze gaan 

lezen.  Wij hopen zo veel mogelijk kinderen enthousiast te kunnen maken voor lezen in boeken die ze 

aanspreken. De boekenkast is 24/7 open en er mogen altijd, door alle kinderen en ouders, boeken uitgehaald 

worden. 

Veel leesplezier allemaal! 

 

Openbaar schoolplein 
--------------------------------------------- 

Ons schoolplein is een openbaar plein. Dit betekent dat iedereen hier na schooltijd mag spelen en 

gebruik mag maken van het mooie sportveld en de speeltoestellen. We zijn hier erg trots op en willen ze ook 

graag zo mooi houden. We hopen dat iedereen hier aan mee wil werken. We willen wel graag nogmaals 

benadrukken dat spelen op ons plein op eigen risico is en dat het wel de bedoeling is dat iedereen buiten 

blijft. Ons gebouw valt niet onder deze openbare ruimte. De kinderen die gebruik maken van de BSO mogen 

uiteraard wel samen met hun juf in school.  
 
Coronamaatregelen 
------------------------------------------- 
Na de voorjaarsvakantie gelden de volgende regels :  

• Scholen hoeven de pauzes niet langer te spreiden over de diverse groepen. 

• Tussen verschillende groepen binnen een school mag weer worden samengewerkt (geen cohortering 
op niveau van klas/groep meer). 

• De mondkapjes en 1,5 m plicht vervallen.  

• Voor de groepen 5 t/m 8 blijven de zelftesten voorlopig beschikbaar. 

• Ouders, verzorgers en externen zijn weer welkom in school.  
              Om versoepelingen een kans te geven blijft het naar school brengen en halen gewoon zoals het nu is.                    
              De leerkrachten staan bij de deur of op het plein en leerlingen gaan zelf naar binnen.  

• Oudergesprekken zullen weer gewoon op school plaatsvinden.  
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Schoolfruit 
----------------------------------------------------- 
De afgelopen week hebben de leerlingen genoten van mandarijn, peer en sinaasappel. Na de vakantie is het 

tijd voor appel, waspeen en sinaasappel. Het is fijn om te zien dat er zo goed gegeten wordt van het 

schoolfruit.  

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

21 februari  Perr Groep 4 

26 februari Elin wordt 4 jaar!  

27 februari Silas Groep 4 

28 februari Koen Groep 7 

3 maart Tom Groep 4 

4 maart Tygo Groep 6 

6 maart Denise Groep 8 

8 maart July Groep 2 

 
Overzicht bijlagen 
------------------------------ 
Er zijn dit keer geen bijlagen 

 
Tot slot 
-------------------------------------------------------------------   
’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 11 maart 2022. 

 

Het team van SLS De Ravelijn wenst u een 

 
 

 

 


