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

Na drie dagen in verschillende groepssamenstellingen op de heide 

gezeten te hebben, schrijf ik deze nieuwsbrief wat later dan 

normaal. Drie dagen; één met directie alleen, één met directie en 

interne begeleiders en één met directie en locatiecoördinatoren, 

waarbij onze voorzitter van het college van bestuur (Aranka van 

Heyningen) natuurlijk ook aanwezig was. 

 

Het zijn drie waardevolle dagen geweest, waarin er veel gesproken 

is over het verleden, het heden en de toekomst van Onderwijs-

stichting Arcade. Een conclusie is dat er ontzettend veel kwaliteit 

en passie in de organisatie zit, waardoor er met veel vertrouwen 

naar de toekomst gekeken kan worden, ondanks de tegenslagen 

die er in de afgelopen tijd zijn geweest. Er staat een mooie basis 

om aan verder te werken, de organisatie te verbeteren. Dé manier 

waarop Arcade werkt: Continuous Improvement – het continue 

verbeteren (van de organisatie). Dit doen wij op schoolniveau op 

De Ravelijn, maar ook op stichtingsniveau.  

 
Voor De Ravelijn kan ik zeggen dat wij ook elke dag bezig zijn met 

het continu verbeteren van onze school. Een mooi voorbeeld 

hiervan is het vergroten van het eigenaarschap bij onze leerlingen. 

Het laatste studiemoment hebben wij vorige week gehad, waarin 

wij de stap hebben gezet naar de manier waarop wij de gesprekken 

willen voeren over de leerlingportfolio’s; door leerlingen zelf. In het 

komende halfjaar gaan wij dit in de praktijk brengen… 

 Agenda 
 

21-09  MR vergadert 

30-09 Informatiemiddag/avond 

01-10 Leerling extra dag vrij 

  i.v.m. een teamscholing 

01-10 Nieuwsbrief 

04-10 Dierendag 

06-10 Start Kinderboekenweek 
 

 

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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Kinderboekenweek 2021 
------------------------------------------------------------------- 

Het is weer Kinderboekenweek van 6 - 17 oktober. Het thema is: ‘Worden wat je wil’.  

Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen en talenten na te denken of te fantaseren. 

Tijdens de Kinderboekenweek kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over later! De 

Kinderboekenweek aan het begin van het schooljaar kan bij uitstek een mooie start vormen van een 

schooljaar vol leesbevordering. Om als school aan leerlingen en ouders het belang en het plezier van lezen en 

een variëteit aan boeken te laten zien. 

 

Op school zal de Kinderboekenweek op woensdag  

6 oktober om 8.30 uur feestelijk geopend worden op  

het schoolplein. (Als de weergoden geen roet in het eten gooien…) 

 

Save the date, de uitnodiging volgt. 

 
De Voorleeswijzer  

Voorlezen is leuk en ook belangrijk. Niet voor alle ouders is voorlezen vanzelfsprekend en gemakkelijk. Om 

ouders een handreiking te geven bij het voorlezen van prentenboeken heeft de bieb nu de Voorleeswijzer 

beschikbaar. Deze is als bijlage toegevoegd aan deze nieuwsbrief.  

 
Oproep ~ HERHALING 
------------------------------------------------------------------- 

Beste ouders en verzorgers, 

Wij zijn vorig jaar gestart om verschillende workshops aan te bieden op de vrijdagmiddag. De kinderen zijn 

hier enthousiast over en wij als leerkrachten ook. Nu heeft elk kind, maar ook elke volwassene eigen talenten.  

Wie wil zijn of haar talent delen met onze kinderen? Elk talent is welkom op De Ravelijn. De workshops zijn op 

de vrijdagmiddag van 13.45u tot 15.00u. De kinderen krijgen twee weken achter elkaar dezelfde workshop, 

zodat ze een mooi product kunnen maken. Bij een workshop zijn ongeveer tien kinderen aanwezig die de 

activiteit volgen.  

Wij hopen op veel reacties en horen graag wie ons wil komen 

versterken bij het geven van de workshops!  

 

Je kan je aanmelden bij juf Harmke, juf Margo of juf Kylie.  
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Vermoeden van infectie met waterpokken 
------------------------------------------------------------------- 

Een ouder meldde vandaag dat er een vermoeden van waterpokken is bij hun kind (groep 7-8). De 

incubatietijd is al voorbij zodra het virus zich uit. Uw kind mag gewoon naar school, de reden dat wij dit 

melden is zodat u extra alert kan zijn. Voor een informatiefilmpje zie: https://media.thuisarts.nl/Waterpokken.mp4.  

 
Cultuurkoepel Vechtdal 
------------------------------------------------------------------- 

Via de volgende link (https://www.gewoonactief.nl/cultuurkoepel-vechtdal) kunt u uw kind opgeven voor 

leuke culturele activiteiten, zeker de moeite waard om eens een kijkje te nemen! Vol = vol dus kijk snel. Uw 

kind heeft hier al eens een flyer van mee naar huis gekregen.  

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

23 september Floris Willems Groep 6 

27 september Lauren Wessel Instroom 

30 september Daan Lozeman Groep 5 

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

▪ Voorleeswijzer bibliotheek 

 
Tot slot 
-------------------------------------------------------------------   
’t Volgende Ravelijntje ontvangt u vrijdag 1 oktober 2021. 
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