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 Agenda 
 

23-12 Leerkrachten studiedag >> 

eerste officiële dag  van de 

Kerstvakantie 

10-01 Eerste schooldag 2022 

21-01 Nieuwsbrief 

24-01 Start Cito-toetsen  

 
 

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 en terugblik 2021 
------------------------------------------------------------------- 

We zitten alweer in de laatste schoolweek van 2021, een weekje 

eerder dan dat de bedoeling was, maar goed, daar is denk ik al wel 

genoeg over gezegd en geschreven.  

Straks gaan we de kerstdagen in en heffen we het glas op het 

nieuwe jaar. Voor mij persoonlijk altijd even een moment om terug 

te kijken op het afgelopen jaar.  

 

Het was me het jaar wel weer, 2021. Daar waar wij gehoopt 

hadden dat corona uit ons leven zou verdwijnen, zitten we nu 

(weer) in de coronaperikelen en maatregelen. Veel mensen hebben 

er al mee te maken gehad of zitten er nog middenin. Daar waar ik 

in de zomervakantie sprak over dat een jaar zonder corona op 

school toch wel heel fijn zou zijn, durf ik het nu niet meer uit te 

spreken. Want hoeveel varianten gaan de revue nog passeren? 

 

Was het in het afgelopen jaar alleen maar kommer en kwel; lees 

corona? Absoluut niet! Wij hebben als school hele mooie stappen 

gezet in het afgelopen jaar. Het eigenaarschap met de 

groepsborden en de leerlingportfolio’s zijn gaan leven op school. 

Een gedeelte van de Mijn Portfoliogesprekken zijn gevoerd, het is 

echt zó mooi om te zien hoe de leerlingen zelf kunnen vertellen 

over hun eigen ontwikkeling! Dit hebben we ook kunnen ervaren 

tijdens de succesvolle informatiemiddag en avond. 

 

Naast het eigenaarschap zijn we gestart met Rots & Water, juf 

Rianne Jurgens doet het geweldig, het komt goed over bij de 

leerlingen; staan als een rots en meebewegen met het water. Zo 

komen wij samen wel aan onze gedragsverwachting. >> Zie 

volgende pagina. 

 

Een speerpunt van dit schooljaar is het begrijpend lezen en Close 

Reading. Volgende week hebben de leerkrachten 

studiebijeenkomst 2 van de scholing. Super om te zien hoe de 

juffen hiermee bezig zijn en hoe ze dit ventileren in de groep. 

   

 

mailto:directie@slsderavelijn.nl
http://www.slsderavelijn.nl/
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Ik ben er van overtuigd dan leerlingen hier veel voordeel uit gaan halen in hun verder schoolloopbaan. Het is 

een vernieuwende en hiermee een hele andere manier van tekstbeleving en het lezen van bijvoorbeeld 

prentenboeken. Mooi om dit traject mee te maken en te volgen.  

 

We hebben het eerste volledige jaar in onze nieuwe school erop zitten, elke dag weer ben ik zo blij met dit 

gebouw en de mogelijkheden die het heeft, dit is ook wel gebleken uit het tevredenheidsonderzoek van 

afgelopen jaar. De voorzieningen scoren erg hoog! 

 

De peutergroep van Kinderwereld is al sinds het ontstaan van SLS De Ravelijn een onderdeel van onze school. 

Naast de POS (Peuters Op School) hebben we nu ook een BSO – buitenschoolse opvang (voorschools en 

naschools). Hoe gaaf is dat?! Daaraan toegevoegd hebben we elke maandag een logopedist van het 

Logopedisch Centrum in de school. Al met al krijgen we al het mooie karakter van een Kindcentrum. 

 

Naast de genoemde ontwikkelingen zijn wij hartstikke blij met onze gymdocent Daniël, die naast gymles ook 

al regelmatig workshops heeft verzorgd op de vrijdagmiddag bij het atelier. Ook al zo’n mooie stap op het 

gebied van talentontwikkeling die in het afgelopen jaar structureel is toegevoegd aan ons onderwijs.  

 

Bovenal ben ik hartstikke trots op de leerlingen, de ouders/verzorgers en de leerkrachten. Er wordt zoveel 

gevraagd van jullie flexibiliteit en jullie doen het toch maar weer samen. De sfeer in de school is super - dit 

maken jullie samen - en is denk ik het grootste goed voor betekenis van De Ravelijn voor de gemeenschap. Dit 

alles maakt onze samenlevingsschool tot een veilige plek om te groeien naar wie jij wilt zijn!  

 

 
 

Op weg naar 2022 wens ik jullie allemaal alvast hele fijne feestdagen en veel leesplezier bij dit Ravelijntje! 

Kerstgroet, Erwin Breukelman 

https://www.slsderavelijn.nl/index.php?section=28&page=232


 

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

  

 

SLS De Ravelijn  I  Zwolseweg 2  I  7786 BH Den Velde  I  0524-562174  I  www.slsderavelijn.nl  I  directie@slsderavelijn.nl 

 
 

  

  

 

Nieuws vanuit de MR 
------------------------------------------------------------------- 

Op 7 december hebben we de laatste vergadering van het jaar 2021 gehad. Helaas dit keer niet op school 

maar weer een digitaal overleg. We zijn wel blij dat de kinderen 'gewoon' naar school kunnen gaan en hopen 

dat dit ook blijft. 

 

We hebben weer een aantal agendapunten behandeld: 

▪ Corona maatregelen, we hebben de laatste maatregelen doorgenomen die er zijn. 

▪ Schoolfoto, er is een vraag binnen gekomen wat betreft schoolfoto's. Deze staan voor dit schooljaar 

gepland. Dit volgt later dit schooljaar. 

▪ Schoolondersteuningsprofiel, hierin wordt de zorg beschreven. We hebben deze doorgenomen en 

kennis van genomen.  

▪ Terugblik Sinterklaasfeest en vooruitblik naar de Kerstviering. 

 

U kunt de notulen van deze vergadering vinden op de website: https://www.slsderavelijn.nl/index.php?section=11&page=81  

 

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben dan kun je altijd één van de MR-leden aanspreken, maar je kunt 

ook een mail sturen naar mr-ravelijn@sg-owsa.nl. 

 
Nieuwtje >> Zwerfboekenkast 
------------------------------------------------------------------- 

In het nieuwe jaar komt er een zwerfboekenkast in Den Velde. Hier kunnen kinderen, maar ook volwassenen, 

boeken uit meenemen om thuis te gaan lezen. Hij komt te staan onder het afdakje bij het witte schuurtje op 

het plein. De boeken kun je daarna weer terugzetten of in een andere zwerfboekenkast laten zwerven.  

Bekijk de website https://kinderzwerfboek.nl/ voor informatie en meer zwerfboekenkasten in de buurt. Het 

zou leuk zijn dat je na het lezen van het boek een beoordeling schrijft a.d.h.v. het beoordelingsblad. Het 

ingevulde blad kan je in de brievenbus bij de boekenkast inleveren. Zo kan je leuke boekentips geven en 

krijgen. We zullen de reviews en de beoordelingen meenemen op de website/nieuwbrief.  

 

Heb je zelf nog boeken liggen waar je niks meer mee doet? Dan kan je deze afgeven op school. Wij plakken er 

een zwerfboekensticker op en dan kan jouw boek ook gelezen worden door anderen. Samen kunnen we 

zorgen voor een goed gevulde zwerfboekenkast waar voor iedereen een boek in staat.  

Laten we er met zijn alle een leessucces van maken.   

 

Neem me mee, lees me……… en laat me weer zwerven! 

 

 

Helpen jullie ook mee?! 
 

 

 

 

 

 
 

https://www.slsderavelijn.nl/index.php?section=11&page=81
mailto:mr-ravelijn@sg-owsa.nl
https://kinderzwerfboek.nl/
https://kinderzwerfboek.nl
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Onze jarige kanjers 
-------------------------------------------------------------------  

23 december Demi Waterink Groep 8 

24 december Juf Harmke Timmer  

31 december Maik Klaarenbeek Groep 4 

5 januari Juf Kylie Somsen  

6 januari Daniëlle van Gijzen Administratie  

7 januari Nyna ter Maat Groep 7 

11 januari Julan ter Wee Groep 8 

19 januari Bram Lozeman Groep 7 

 
Overzicht bijlagen 
------------------------------------------------------------------- 
Geen 

 
Tot slot 
-------------------------------------------------------------------   
’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 21 januari 2021. 

 

Het team van SLS De Ravelijn wenst u  
 

 

 

 


