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 Agenda 
 

23-11 Schoen zetten op school 

27-11 Sinterklaas in Radewijk  

26-11 Innofuture - geannuleerd  

03-12 Sinterklaasviering 

03-12 Nieuwsbrief 

22-12 Kerstviering 

23-12 Leerkrachten studiedag >> 

eerste dag Kerstvakantie 

voor de leerlingen 

 

 
 

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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 Sinterklaas op De Ravelijn 

 Inplannen Portfoliogesprekken 

 Presentatie R&W - ouderavond 

 Nieuwsbrief POS De Ravelijn 

 BSO De Ravelijn 

 Onze jarige kanjers 

 Overzicht bijlagen 

 Tot slot 

 

 

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

De Coronatrein dendert door Nederland en het eindstation is nog 

niet in zicht helaas...  

Vanuit huis typ ik deze nieuwsbrief, want ook ik zit met een 

quarantaineverplichting vanwege een afgenomen PCR-test. In 

afwachting van de uitslag denk ik na over wat als…  

En als het zo zou zijn, waar heb ik het dan opgelopen? En heb ik 

inmiddels niet meer mensen besmet? Wat gaan mijn eventuele 

klachten zijn? Ik had geen klachten voor woensdagavond, toen 

begon de ‘kopzeer’, ik test mijzelf zeker tweemaal per week met 

een zelftest, want ik wil niet dat… 
 

Ik kan me zo goed voorstellen dat heel veel mensen met deze 

vraagstukken zitten. De besmettingscijfers rijzen de pan uit. 

Negatief (of juist positief – blijft gek dat positief in dit verhaal juist 

heel negatief is) record op record wordt gebroken, geen goeie 

ontwikkeling als je het mij vraagt. De GGD’s zijn totaal overbelast, 

laat staan de zorg. Om de drukte aan te geven: ik belde om 7.30 

uur voor mijn afspraak, want online lag de site eruit, en ik heb 40 

minuten in de wacht gestaan om te horen dat ik pas de volgende 

morgen terecht kon voor een test. En dan kan ik vanuit het 

onderwijs zelfs nog testen met prio… 
 

Ook in het onderwijs worden de effecten van de denderende 

Coronatrein steeds meer zichtbaar. Onder ouders, onder leerlingen 

en onder het personeel. De invalproblematiek wordt echt heel erg 

zorgelijk! 

Waar gaat dit heen?? Misschien is dit nog wel de grootste vraag, 

lees zorg, die ik heb… 

 

In deze editie van ‘t Ravelijntje vindt u informatie over het 

schoolfruit, Sinterklaas en nieuws van POS (peuters op school) De 

Ravelijn en de BSO, want deze draait nu een paar weken...  
 

Veel leesplezier! 

mailto:directie@slsderavelijn.nl
http://www.slsderavelijn.nl/
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EU-Schoolfruit van start gegaan 
------------------------------------------------------------------- 
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Sinterklaas op De Ravelijn 
------------------------------------------------------------------- 

In de bijlage aan dit Ravelijntje een kopie van de brief die Sinterklaas naar school heeft gestuurd. 

Belangrijke punten uit de brief:  

 op 23 november mogen de kinderen hun schoen zetten op school; 

 de kinderen mogen spullen meenemen naar school voor het inrichten van een kapsalon op school; 

 op 3 december brengen Sinterklaas en Pieten een bezoek aan De Ravelijn. 
 

 
 

Inplannen Mijn Portfoliogesprekken 
------------------------------------------------------------------- 

Er zijn nog een aantal gezinnen die zich niet in hebben geschreven voor de Mijn Portfoliogesprekken. 
  

In de afgelopen twee dagen waren er wat problemen vanwege een update van de module in de SchoolApp. 

[Zul je net zien nu wij met De Ravelijn de gesprekken voor de eerste keer op deze manier inplannen.] Maar inmiddels is 

het probleem verholpen en kunnen het restant van de gesprekken ingepland worden. Alvast bedankt! 
 

De eerste Mijn Portfoliogesprekken hebben inmiddels al plaatsgevonden… 😊 

 
Presentatie Rots & Water - ouderavond 
------------------------------------------------------------------- 

Helaas kon de ouderavond over Rots & Water van afgelopen dinsdag niet doorgaan. Vanmiddag heeft u als 

(eerste) vervanger de presentatie met informatie over de training in de mail ontvangen, gemaakt door Rianne 

Jurgens. Het is de bedoeling om de ouderavond op een later moment dit schooljaar alsnog plaats te laten 

vinden. Gelukkig loopt het trainingstraject het hele schooljaar nog door.     
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Nieuwsbrief POS De Ravelijn . 
------------------------------------------------------------------- 

Met de donkere dagen voor de deur is ook de sinterklaasperiode weer aangebroken. Een spannende, maar ook een heel 

bijzondere tijd voor jonge kinderen. Een periode die uitnodigt tot warmte en samen genieten en die tal van 

aanknopingspunten biedt voor een rijk aanbod aan uitdagende activiteiten.  

De kinderen maken kennis met het thema ‘Sinterklaas’ en breiden hun kennis en woordenschat rondom dit thema uit. 
 

De samenwerking met Samenlevingsschool De Ravelijn vinden wij daarbij erg belangrijk. De thema’s van Uk&Puk worden 

zoveel mogelijk op de thema’s van groep 1/2 afgestemd. Peuters en kleuters spelen op verschillende momenten met 

elkaar samen om zo de overgang naar de basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
 

Ontwikkelingsgebieden die aan bod komen; 

Rekenen 

Rekenprikkels. Jonge kinderen zijn volop bezig met het ontdekken van de wereld om hen heen en van hun eigen plaats in 

dit grote geheel. Vrijwel alle dagelijkse handelingen en voorwerpen lenen zich uitstekend om, ongemerkt, te werken aan 

de eerste kennismaking met rekenen en tellen. Binnen het sinterklaasthema zijn diverse mogelijkheden denkbaar om 

met de kinderen op een speelse manier te werken aan rekenen:  

• Cadeautjes tellen en sorteren  

• Cadeautjes verstoppen in de groepsruimte  

• Pepernoten tellen en verdelen  
 

Motoriek 

Sensomotoriek. Bij het leren kennen van hun eigen lichaam, maar ook van de wereld om hen heen zijn de zintuigen voor 

jonge kinderen van enorm belang. Door ruiken, proeven, voelen en zien maken zij kennis met een enorm scala aan 

nieuwe geuren, smaken, kleuren en structuren. Om aandacht te besteden aan dit ontwikkelingsgebied kunnen de 

volgende activiteiten ingezet worden:  

- Cadeautjes grabbelen uit een jutezak, al dan niet gevuld met hooi 

- Knutselen met uiteenlopende materialen 

- Maak voor de Sint een baard van watten of scheerschuim  

- Pietenmuts knutselen 
 

Grove motoriek. Het sinterklaasthema is bij uitstek geschikt om kinderen eens flink te laten bewegen. Nu doen jonge 

kinderen dat uit zichzelf natuurlijk al veel en met een lesje pietengym geef je ze fijn de kans om hun energie kwijt te 

raken. Oefeningen als klimmen, pittenzakken gooien in een ‘schoorsteen’ en lopen over een ‘dakrand’ zijn heel goed 

voor de motorische ontwikkeling. Ze zijn voor de peuters ontzettend leuk om uit te voeren! 
 

Taal 

Ook binnen het ontwikkelingsgebied taal zijn tal van betekenisvolle activiteiten denkbaar. Het sinterklaasfeest is 

natuurlijk bij uitstek geschikt om te rijmen, maar ook het zingen van sinterklaasliedjes is een enorme stimulans voor de 

taalontwikkeling van jonge kinderen. Daarnaast zijn er natuurlijk prachtige voorlees- en prentenboeken binnen dit thema 

in de groep te vinden. Deze kunnen een mooie aanleiding vormen voor gesprekken met de peuters en helpen 

tegelijkertijd om hun woordenschat te vergroten. Maar bovenal zorgen ze voor een moment van samen genieten, samen 

kijken en luisteren naar hetzelfde verhaal en deze fijne belevenis delen. Een waardevolle ervaring die de kinderen nog 

lang zal bijblijven.  
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Het lokaal wordt in sfeer gebracht doormiddel van bijpassende materialen en leuke knutselwerkjes van de kinderen zelf.  
 

De onderstaande woorden staan centraal tijdens dit thema en hangen zichtbaar in de groep: 

 

 
 

Omdat betrokkenheid van ouders een positieve invloed heeft op het leerproces van kinderen, bieden we ook activiteiten 

aan die ouders thuis met hun kind kunnen doen. Middels een brief voorafgaand aan een nieuwe thema ontvangen 

ouders hierover informatie. 
 

Wij wensen kinderen en ouders veel plezier met het thema Sinterklaas! 

 

BSO DE RAVELIJN . 
BSO De Ravelijn is inmiddels geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 6.30 tot 19.00 uur. 
 

De buitenschoolse opvang bij Kinderwereld is vrije tijd voor kinderen. Er is aandacht, rust en ontspanning. Net als thuis. 

Dat betekent dus dat je ook even lekkers niks mag doen! 
 

Taal en rekenen, een spreekbeurt of een toets: het zijn de verplichte schoolactiviteiten die we onderbreken tijdens de 

buitenschoolse opvang. Activiteiten die aangeboden worden: daar hoef je niet verplicht aan mee te doen! Hangen op de 

bank, liggen in het gras, chillen met je BSO-vrienden: het mag allemaal. 
 

We werken met maandelijkse thema’s waar activiteiten op afgestemd worden. Hierbij kun je denken aan: kunst & 

cultuur, natuur & techniek en landenthema’s.  

 

RONDLEIDING / INSCHRIJVEN . 
Wilt u ook een plekje voor uw kind bij Kinderwereld? 
  

Schrijf u dan nu in of vraag een rondleiding aan via onze website: www.kinderwereld.info  

of specifiek voor POS & BSO De Ravelijn: www.kinderwereld.info/den-velde 

Locatiehoofd: Paulien koster paulien@kinderwereld.info  

  

 

 

 

 

 

http://www.kinderwereld.info/
https://www.kinderwereld.info/den-velde
mailto:paulien@kinderwereld.info
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Onze jarige kanjers 
-------------------------------------------------------------------  

24 november Stijn Ranter Groep 7 

27 november Brend Klingenberg Instroom 

30 november Wout Bouwhuis Groep 2 

1 december Menno Eggengoor Groep 8 

1 december Ties Mannessen Instroom 

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

▪ Brief van Sinterklaas 

▪ EU-Schoolfruit Ouderbrochure 2021 

▪ Flyer GV Gramsbergen 

 
Tot slot 
-------------------------------------------------------------------   
’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 3 december 2021. 

 

Het team van SLS De Ravelijn wenst u een 

 

 

 

 

 

 


