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 Agenda 
 

14-04 Paasviering 

15-04 Goede vrijdag - VRIJ 

18-04 Tweede paasdag – VRIJ 

20-04 Schoolvoetbal groep 7/8 

22-04 Koningsspelen 

22-04 Volgende 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 
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Welkom 
------------------------------------------------------------------- 

Het is vandaag 8 april. Officieel is het lente maar wanneer ik naar 

buiten kijk zie ik donkere wolken en veel plassen op het plein. 

Gelukkig konden de leerlingen vandaag wel naar buiten in de pauze 

zodat ze daar lekker hun energie kwijt konden en weer opgeladen 

zijn voor de rest van de ochtend. 

 

We merken dat we na twee voorjaarsperiodes met Paasvieringen 

en Koningsspelen tijdens gedeeltelijke of volledige lockdowns nu 

een beetje zoekende zijn hoe dit weer op te pakken en vorm te 

geven. Het is natuurlijk superfijn dat we weer “gewoon” vieringen 

en dergelijke kunnen organiseren maar het vraagt ook weer even 

een omschakeling van denken en handelen. We hebben er alle 

vertrouwen in dat we samen met de leerlingen en jullie geweldige 

vieringen neer kunnen zetten. 

 

Pasen, een bijzonder feest. De één viert dit vanuit het Christelijk 

perspectief met de kruisiging en opstanding van Jezus, de ander 

viert het met eieren eten en gezellig samen zijn met familie. 

Combinaties hiervan zien we natuurlijk ook heel veel. Hoe je het 

ook herdenkt of viert, één ding vieren we allemaal: Het begin van 

iets nieuws. Nieuw leven zoals de bijbel ons dit laat zien of nieuw 

leven in de natuur om ons heen. Dit past prachtig bij de visie van 

onze school, namelijk iedere dag iets nieuws leren en jezelf nieuwe 

doelen stellen. We wensen en hopen dat iedereen waar hij/zij ook 

woont de kans krijgt om onbeperkt opnieuw te beginnen.    

 
 

 

mailto:directie@slsderavelijn.nl
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Contactmomenten. 

---------------------------- 
Aan het begin van dit schooljaar hebben we een mooi plan opgesteld mbt de contactmomenten voor dit 

schooljaar. Helaas gooide corona wederom roet in het eten en liep alles anders dan gepland. Hierdoor lopen 

de gesprekken op dit moment een beetje anders dan anders. 

We hebben de afspraken nog een keer goed tegen het licht gehouden en het volgende afgesproken: 

• Iedere leerling van groep 1 tm 8 houdt één keer per jaar een portfoliogesprek. Tijdens dit gesprek 

heeft de leerling de leiding en verteld hij/zij aan ouders hoe het gaat in de groep. Een deel van de 

leerlingen heeft dit al in november gedaan, een deel heeft het nu gedaan en voor de leerlingen die 

nog niet aan de beurt zijn geweest is afgesproken dat er momenten opengezet worden in de 

schoolapp waarop u als ouders met uw kind kunt intekenen.  De bedoeling is dat alle 

portfoliogesprekken uiterlijk eind mei gevoerd zijn. 

• Mochten er vragen zijn van uw kant nav het portfolio of heeft u vragen over de voortgang van uw 

kind dan kunt u altijd een gesprek aanvragen bij de leerkracht. Hierbij kan het kind aanwezig zijn maar 

dit hoeft niet. 

• Mochten er vanuit de leerkracht vragen zijn over de voortgang dan krijgt u een uitnodiging voor een 

gesprek. Ook hierbij kan het kind aanwezig zijn maar dit hoeft niet.  

 

We hopen dat we hiermee voldoende duidelijkheid hebben verschaft over de contactmomenten. Mochten er 

nog vragen zijn dan horen we ze natuurlijk graag.  

 

               
 
Update absentiemodule schoolapp 

--------------------------------------- 
De schoolapp, schoolsunited, heeft een update voor de absentiemodule gehad.  

Wanneer u nu uw kind afmeldt kunt u aangeven wat de reden van afwezigheid is en kunt u ook aangeven hoe 

lang u verwacht dat de afwezigheid zal duren. Het is voor ons als leerkrachten een mooi overzichtelijk geheel 

geworden waarin wij in één oogopslag kunnen zien wie er absent gemeld zijn en hoe lang dit zal duren.   

Via deze link : https://www.schoolsunited.eu/absentie ziet u precies hoe alles in zijn werk gaat. 

 

We willen u verzoeken om de absenties van uw kind/ kinderen zoveel mogelijk voor 8.25 uur ’s ochtends via 

de schoolapp te melden. Iedere leerkracht kijkt om 8.25 uur even in de app om te zien wie er absent gemeld 

zijn. Dit scheelt u en ons ’s ochtends een telefoontje.  

 

 

 

 
 

https://www.schoolsunited.eu/absentie
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MR 
------------------------------------- 
Dinsdag 5 april hebben we een MR overleg gehad waarbij we diverse agendapunten hebben doorgenomen. 

We hebben onder andere de begroting voor aankomend schooljaar besproken. Wil je meer weten wat we 

hebben doorgenomen dan verwijzen we naar de notulen die op de website zijn gepubliceerd.  

 

Mocht je vragen hebben dan kun je altijd één van de MR leden benaderen. Je kunt ook een mail sturen naar 

mr-ravelijn@sg-owsa.nl. 

 
Identiteitscommissie 
------------------------------------- 
Op dinsdag 5 april hebben we weer een vergadering gehad namens de identiteitscommissie. Hierin hebben 

we de volgende zaken besproken:   

 

- Paasactiviteit; 

- Toetreding tot de scholendriehoek en borging van de identiteit. Voorstel is om een borgingsdocument te 

maken waarin in 1 oogopslag duidelijk verwoord wordt wat onze unieke identiteit als samenlevingsschool 

kenmerkt. 

- HVO/GVO De opgave formulieren voor HVO/GVO zijn meegegaan aan de leerlingen van groep 3 t/m groep 8 

voor schooljaar 2022/2023. 

- HVO leerkracht Zoals bekend wordt HVO 1 x per week door Gwendy (HVO-leerkracht) gegeven en 1 x per 

week een door haar voorbereide les door de eigen leerkracht. Dit is geen ideale situatie en een 

noodoplossing. Echter is er nog weinig zicht op een oplossing voor de langere termijn gezien het tekort aan 

HVO-leerkrachten. Vandaar het volgende: 

Oproep: Is er een ouder/verzorger welke het leuk zou vinden om te starten met de opleiding tot HVO-

leerkracht? Kijk voor meer informatie op: Vakleerkrachten humanistisch vormingsonderwijs gezocht  

 

Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn ten aanzien van de identiteit van onze school kunnen jullie altijd 

bij ons terecht. Aanspreken mag op het plein, telefonisch of via onze email: ic-ravelijn@sg-owsa.nl .   

 

Groet, Margreet Schepers, Annemiek Schutte, Lenard Hakkers, Johanna van der Haar, Wilna Ciebrant en 

Margo Rottier. 

 
Paasviering 
------------------------------------- 
Op donderdag 14 april houden we op school een paasviering. Hierbij staan we natuurlijk stil bij de gedachte 

van Pasen. Daarnaast zal er tijdens deze viering veel aandacht voor “Samen” zijn. We gaan met alle leerlingen 

samen van een paaslunch genieten; naar een paasverhaal luisteren en andere activiteiten doen die bij Pasen 

en een nieuw begin passen. We hopen op een gezellige, sfeervolle en leerzame viering.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mr-ravelijn@sg-owsa.nl
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Koningsspelen 
---------------------------------------------- 

Op vrijdag 22 april houden we de koningsspelen op school. We beginnen deze dag met een gezamenlijk 

ontbijt. Daarna zullen we activiteiten doen die passen bij de koningsspelen.  

                                                             
 
Koningsdag 
--------------------------------------------- 
Bericht vanuit Plaatselijk Belang Radewijk:  

Op 27 april is het weer Koningsdag en dus weer spelletjes op het sportveld in Radewijk.  

Alle kinderen van SLS De Ravelijn, worden gevraagd, om samen met de andere kinderen uit Radewijk en 

omstreken, gezellig de strijd aan te binden.  Wie is het snelst, wie haalt de meeste punten, wie hangt het 

langst of wie springt het mooist?  

Bij een goede beat uit de speakers gaat dit vast goedkomen.  

Ook is er een wedstrijd “Wie heeft het mooiste koninklijke hoofddeksel?” Knutsel een mooie hoed en show 

deze aan het eind van de ochtend, in een parade. 

 

Er is natuurlijk ook aan de ouders gedacht want er is koffie, maar ook andere versnaperingen zijn in de buurt. 

De kinderen krijgen weer volop keus om iets te eten en te drinken.  

 

De opening is om 9.30 uur met het zingen van het Wilhelmus; de spelletjes beginnen om 10.00 uur. Rond 

13.00 uur is het afgelopen.  

De uitnodiging zit als bijlage bij deze nieuwsbrief maar geef je VOOR 17 april op bij de desbetreffende klasse 

ouder via de app.  

Er zijn  ook ouders nodig om de groepjes te begeleiden, die kunnen zich ook opgeven via de app.  

 

 
Schoolvoetbal groep 7 en 8 
----------------------------- 
Op woensdagmiddag 20 april is het schoolvoetbaltoernooi voor groep 7 en 8. We doen dit jaar mee met een 

jongensteam en een meisjesteam. Alle leerlingen van groep 7 en 8 konden zich hier vrijwillig voor opgeven. 

Omdat we tekort kwamen bij de meisjes hebben we hier de dames van groep 6 gevraagd om mee te doen. 

Het toernooi is op het sportpark van SV Gramsbergen. Komt u onze teams aanmoedigen ??  

We hopen op een gezellige, sportieve middag met veel publiek.  
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Schoolfotograaf 
------------------------------ 
Het duurt nog even maar we willen u alvast melden dat op dinsdag 14 juni de schoolfotograaf komt. Dan kunt 

u hier rekening mee houden in uw planning.  
 

Schoolfruit 

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

De afgelopen week hebben de leerlingen kunnen proeven van een sinaasappel, appel en radijsjes.  

Komende week kunnen ze proeven van sinaasappel, peer en ananas. 

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

11 april Rodi Ranter Groep 4 

14 april Jesse Kunstman Groep 6 

18 april Noor ter Voorde Groep 5 

22 april Jesse Tijhuis Groep 1 

24 april Lotte Kerkdijk Groep 7 

25 april Tina  

 
Overzicht bijlagen 
------------------------------ 
Uitnodiging paasviering 

Uitnodiging koningsdag Plaatselijk Belang Radewijk 

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

 

Het team van SLS De Ravelijn wenst u een 

 


