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“Een veilige plek om te groeien naar wie jij wilt zijn” 
 

 

 

 
 

  
 

 
 

 Agenda 
 

28-03 Theoretisch verkeersexamen 

 groep 7  

01-04  Opening Week van Mooi 

 Schoon - Zwerfvuil opruimen 

05-04 Praktisch verkeersexamen 

 groep 7 en 8 

14-03 Paasviering 

15-03 Goede vrijdag - VRIJ 

18-03 Tweede paasdag - VRIJ 

 

 

  

 
 

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

 

Het is officieel lente. Dat is te merken aan het prachtige weer 

buiten. Het is ook te merken aan de leerlingen. Ze willen graag naar 

buiten en vinden het een feestje wanneer ze naar buiten mogen 

voor een les of even een extra pauze. De afgelopen week werd er 

zelfs al buiten gegeten. Ook gingen een aantal groepen lekker 

buiten lezen; dat maakt een boek opeens nog net iets leuker, 

spannender of grappiger. Het is nog wel een beetje lastig om je 

kleding te bepalen voor de hele dag. We zien ’s ochtends kinderen 

aankomen op de fiets met een sjaal en handschoenen want het is 

dan nog best heel fris. ’s Middags kunnen ze bijna in t-shirt weer 

naar huis. 

 

Vorige week woensdag heeft het team weer een bijeenkomst van 

Close Reading gehad. Dit is een methodiek voor b netegrijpend 

lezen. We gebruiken dan drie keer dezelfde tekst en zoomen steeds 

iets meer in. Da afgelopen keer hebben we het gehad over het 

gebruik van gedichten voor deze lessen. Er kwamen een aantal erg 

leuke gedichten voorbij.  

 

We hebben samen met de leerlingen genoten van het feit dat we 

weer verschillende activiteiten mochten oppakken. Zo had groep 3 

/ 4 een schrijfster op school. Hebben alle groepen een gastles 

gehad van een medewerker van Paleis het Loo en is groep 7 / 8 

naar de Gemeentewerf van de gemeente Hardenberg geweest in 

het kader van de week van de techniek. U hebt hier verslagen en 

foto’s van kunnen zien in de app en/of op de website. 
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MR 
------------------------------------------------------------------- 

Op 31 januari hebben wij als MR weer een (online) vergadering gehad. Dit keer hadden we niet een hele volle 

agenda en hebben we voornamelijk gesproken over wijziging van taken in het team (locatiecoördinator). We 

zijn blij dat dit goed wordt ontvangen. Daarnaast hebben we diverse ingekomen stukken besproken. De 

notulen van deze vergadering zijn gepubliceerd op de website. 

 

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben dan kun je altijd één van de MR leden aanspreken of een mail 

aan ons sturen.  

 
Skaten op school 
------------------------------------------------------------------- 

We zien dat er op dit moment veel leerlingen zijn die in de pauzes skaten op school. Dit is natuurlijk een erg 

mooie en sportieve ontwikkeling die we alleen maar toejuichen. We willen wel dringend verzoeken om naast 

skeelers ook de bijbehorende beveiliging mee te nemen/geven. Het komt namelijk nog wel eens voor dat de 

kinderen vallen.   

 
 

 
 
 
Week van Mooi Schoon - Opening 
------------------------------------------------------------------- 

Op 1 april (écht waar) wordt de Week van Mooi schoon bij ons op school geopend. Om 8.45 uur zal een 

afvaardiging van de ROVA en de Wethouder van de gemeente Hardenberg op ons plein deze week openen. 

Daarna gaan onze leerlingen in groepjes de buurt in. Om dit veilig te kunnen doen zijn we op zoek naar ouders 

die groepjes willen begeleiden. U kunt u hiervoor aanmelden dmv een mail naar directie@slsderavelijn.nl 

We hopen op veel opgave zodat we in kleine groepjes op pad kunnen.  
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Ouderbijdrage 
------------------------------------------------------------------- 

Vorige week heeft uw oudste kind op De Ravelijn een factuur meegekregen voor  

de (vrijwillige) ouderbijdrage. In de factuur stond onderaan de vraag of u hierbij 

de vermelding “ouderbijdrage 2020-2021 en naam van kind/kinderen” wilt  

maken. Natuurlijk zitten wij in schooljaar 2021-2022, dus hadden daar deze 

jaartallen moeten staan. Excuus.  

 

Zonnebloemwedstrijd 
---------------------------------------------------------------------- 

Plaatselijk Belang Radewijk heeft een leuke wedstrijd bedacht voor alle kinderen. 

Hiervoor krijgen alle leerlingen zonnebloemzaadjes mee naar huis. 

Wie mee wil doen plant deze zaadjes thuis en dan komt een delegatie van het Plaatselijk Belang aan het eind 

van de zomer bij jouw langs om je zonnebloem te bekijken en te meten.  

Wie kweekt de hoogste zonnebloem ? 

 

Verkeersexamen groep 7 en 8 
-------------------------------------------- 

Maandag 28 maart ( as maandag) doen de leerlingen van groep 7 theoretisch verkeersexamen. De leerlingen 

van groep 8 hebben dit vorig jaar al gedaan. Er wordt door de leerlingen druk geoefend. 

Op dinsdag 5 april volgt het praktisch verkeersexamen. Hier doen de leerlingen van groep 7 en 8 aan mee. 

We zijn nog op zoek naar mensen die op 5 april in Hardenberg controlepost willen zijn. Dit kan voor een 

dagdeel ( ochtend of middag) of voor de hele dag. Graag aanmelden bij Harmke via htimmer@sg-owsa.nl 

 

Trakteren  
------------------------------------------------------------------- 

Door corona was gezond trakteren best lastig en vroeg veel van de creativiteit van ouders. Nu de maatregelen 

versoepeld zijn, willen we dringend vragen om na te denken over de traktatie, die uw kind meeneemt om uit 

te delen op school. Dit moet natuurlijk iets zijn wat uw kind zelf lekker vindt, maar kan daarnaast ook best 

gezond zijn. We merken de laatste tijd dat het snoepgehalte erg hoog ligt. Daarnaast vragen we om NIET op 

lolly’s te trakteren i.v.m. de veiligheid.  

Het is ook erg fijn wanneer er rekening gehouden wordt met leerlingen die niet alles mogen eten. 

         

mailto:htimmer@sg-owsa.nl
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Schoolfruit 
------------------------------------------------------------------- 

De afgelopen week hebben de leerlingen kunnen proeven van een komkommer, watermeloen en Conference 

peer.  

Komende week kunnen ze proeven van worteltjes, sinaasappel en appel. 

 

Waterpokken 
-------------------------------------------------------------------- 

In groep 1 / 2 zijn een aantal kinderen besmet met de waterpokken. Het is een goed idee om uw kind extra in 

de gaten te houden en bij rode vlekjes weet u waar u aan moet denken.  

 

 

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

3 april Juf Nelleke  

10 april Maud Vugteveen Groep 7 

   

    

 Overzicht bijlagen 
------------------------------ 
Cityrun 

Palmpasenoptocht 

Paaseieren zoeken 

Tot slot 
-------------------------------------------------------------------   
’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 8 april 2022. 

 

Het team van SLS De Ravelijn wenst u een 

 

 


