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 Agenda 
 

29-08 Inloop 8.30-8.45 uur 

29-08 GEEN gym 

17-09 Vijf jaar Lennipspad 
 

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 
------------------------------------------------------------------- 
Vandaag precies zes weken geleden zwaaiden we al onze leerlingen 

uit voor een welverdiende zomervakantie. We namen afscheid van 

onze toppers van groep acht. We wensten iedereen een hele fijne 

vakantie vol zonnige dagen en tijd voor elkaar. Tijd om samen door 

te brengen en mooie herinneringen te maken.  

Die zonnige dagen zijn wel gelukt, daarvoor hoefden we dit jaar 

niet naar een ver land. En wat dat andere betreft….. we hopen de 

komende week op enthousiaste verhalen over mooie avonturen en 

dingen die jullie samen hebben ondernomen. We hopen dat onze 

leerlingen en jullie als ouders weer zijn opgeladen voor een nieuw 

schooljaar. Een schooljaar in een nieuwe groep met andere 

leerlingen en misschien ook wel andere juffen. We hopen dat we 

komend schooljaar weer nieuwe toppers op onze school mogen 

verwelkomen.  

Wij als team zijn de afgelopen week druk bezig geweest om de 

lokalen klaar te maken voor het nieuwe jaar en hebben er erg veel 

zin in om maandag weer te beginnen en samen met jullie het 

avontuur aan te gaan! 

En om jullie alvast een beetje nieuwsgierig te maken kunnen we 

vertellen dat we op school twee plaatsen hebben aangepast….. 

maar hoe ….. dat houden we nog even geheim en mogen jullie 

maandag zelf ontdekken! 
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Start maandag 29 augustus 
---------------------------------------------------- 
We starten as maandag ( 29 augustus) met een inloop van 8.30 tot 8.45 uur. U mag als ouder even met uw kind 

mee naar binnen om de klas te bekijken en eventueel samen uit te zoeken waar uw kind zit. Mocht dit                

’s ochtends niet lukken dan mag u ook ’s middags van 15.00 tot 15.15 uur even in het lokaal kijken.  

We hebben deze ochtend dus GEEN GYM ! 
 

 

 Vervanging juf Ina 
---------------------------------------------------- 
Juf Ina heeft helaas in de vakantie een ongelukje gehad waardoor ze even niet kan werken. De eerste week zal 

juf Marinka helemaal voor haar rekening nemen. 

Op maandag 5 en dinsdag 6 september neemt juf Kylie de groep over. Juf Marinka werkt die week op 

woensdag, donderdag en vrijdag. We kijken dan samen met juf Ina verder hoe het gaat.      

    
 
Gymrooster 
----------------------------------------------------- 

 

Iedere maandag starten we met gymnastiek in de sporthal in Gramsbergen. De leerlingen krijgen om de week 

les van meester Daniël, onze vakdocent gymnastiek.  

Het gymrooster is als volgt: 

8.30 – 9.45 uur groep 5 tm 8 

9.45 – 11.00 uur groep 1 tm 4 

De bus met de leerlingen van groep 5 tm 8 vertrekt om 8.30 uur. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind uiterlijk 

8.25 uur op school is? Te laat vertrekken betekent korter gym…. 

Voor gym hebben de leerlingen het volgende nodig: 

Stevige tas met sportbroekje en shirtje of gympakje en gymschoenen ( geen zwarte zolen die strepen maken 

op de vloer).  

Het is de bedoeling dat de leerlingen van groep 3 tm 8 hun gymtas na de gymles weer meenemen naar huis. 
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Muziekrooster 
--------------------------------------------- 
We zijn blij dat meester Rico op dinsdagmiddag weer de muzieklessen wil komen verzorgen. 

De lessen zijn als volgt: 

13.00 – 13.30 uur groep 1 en 2 

13.30 -  14.00 uur groep 3 en 4 

14.00 – 14.30 uur groep 5 en 6 

14.30 – 15.00 uur groep 7 en 8 
 

 
 
 
 
 
Portfolio 
---------------------------------------------- 

Net voor de vakantie hebben alle leerlingen hun portfolio meegekregen. We hopen dat u samen met uw kind 

de toppers en vorderingen hebt bekeken en besproken.  

Nu we willen graag alle portfolio’s weer terug op school zodat we hem weer kunnen vullen met nieuwe toppers 

en vorderingen voor het schooljaar 2022 -2023. 
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Activiteiten Gramsbergen Lichtstad 
------------------------------------------------------ 
Vanavond is de officiële opening van de Lichtstad in Gramsbergen. Tijdens deze week zijn er veel activiteiten 

voor de kinderen. Voor de vakantie hebben leerlingen zich al kunnen aanmelden voor de Lichtstadloop, deze 

leerlingen krijgen maandag een schoolshirt mee om ’s avonds te dragen tijdens de loop.  

Verder zijn er deze week op woensdag een kindermiddag op de combibaan.  

De week wordt op zaterdag afgesloten met een optocht. De organisatie heeft ons gevraagd om dit nogmaals 

onder jullie aandacht te brengen. Dus wie lijkt het leuk om mee te doen met de optocht op zaterdagmiddag??? 

 

 

 

Vijf jaar Lennipspad 
----------------------------------------------------- 
Op 17 september 2022 is het vijf jaar geleden dat het Lennipspad is geopend. Dit is een heel mooi wandelpad 

door de buurtschappen bij onze school. Het wandelpad loopt langs een oude grenssteen die de grens met 

Duitsland markeert. Tijdens die opening vijf jaar geleden, hebben leerlingen van Den Velde onder begeleiding 

boompjes gepland langs dit prachtige pad en daarmee meegewerkt aan een verbinding tussen onze 

buurtschappen en die net over de grens in Duitsland. Nu zijn we vijf jaar verder en is het pad uitgebreid met 

een nieuw stuk dat helemaal tot in Radewijk loopt. Het pad loopt nu vanuit Gramsbergen, via Den Velde langs 

de grens naar Radewijk. Dit vijf jarig bestaan willen ze graag uitgebreid vieren met als thema Grenzeloze 

Noaberschap. Het is een internationale viering waarbij ook mensen vanuit het Laar hun medewerking verlenen. 

Wij zouden hier vanuit school graag aan mee willen werken en vragen u om zaterdag 17 september 15.00 uur 

alvast te noteren in uw agenda. We realiseren ons dat dit in het weekend is maar hopen toch op een hele grote 

opkomst van onze leerlingen! 

Het precieze programma volgt zo snel mogelijk.  
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Onze jarige kanjers 
-------------------------------------------------------------------  

23 augustus Noa Clement  7 jaar 

26 augustus Lieke Bulthuis 7 jaar 

29 augustus Jura Wilkie 9 jaar 

31 augustus Stef Meier 11 jaar 

31 augustus Naudin Schutte 11 jaar 

1 september Tijs Klarenbeek 5 jaar 

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

• Informatie spelletjesmiddag 

• Uitnodiging optocht feestweek Gramsbergen 

 

 
Tot slot 
------------------------------------------------------------------   
’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 9 september 

 

 

Het team van SLS De Ravelijn wenst u een 
 

 
 
 

 

 


