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Welkom 
------------------------------------------------------------------- 
Vrijdag 11 juni 2021, 9.45 uur. 

Vanuit mijn kantoor heb ik een prachtig uitzicht. Ik kijk over het 

schoolplein, nu leeg, straks weer gevuld met spelende kinderen, 

richting het weiland. Af en toe rijdt er landbouwvoertuig of een 

auto - soms veel te hard, maar dat ter zijde - door mijn 

gezichtsveld. In de strook voor het hek (dat straks niet meer 

zichtbaar zal zijn vanwege de aangeplante ligusterhaag) rijzen 

klaprozen, korenbloemen en andere weidebloemen uit het 

maaiveld. De vlag met het sprekende en kleurrijke logo van De 

Ravelijn wappert in de wind. 
 

 
 

Deze inspirerende ingrediënten zijn voor mij vaak momenten van 

bezinning, wat enigszins diepzinnig klinkt. Doen wij de dingen 

goed? Doen wij wat wij ouders beloven? Zijn wij de school die wij 

willen zijn? Dat soort vragen schieten dan door mijn hoofd…  

 

Om antwoord te geven: Ik denk dat wij goed bezig zijn met elkaar, 

in de driehoek kind-ouder-school, ondanks alle geldende 

coronamaatregelen en beperkingen. Ik hoop dat u dit ook zo 

ervaart, mocht dit niet het geval zijn, dan nodig ik u uit om dit te 

laten weten. Dan gaan we samen op zoek naar een oplossing… 

 
 

 

 Agenda 
 

17-06 Studiedag personeel >> 

Leerlingen VRIJ  

20-06 Vaderdag 

23-06  Schoolkamp groep 7-8 

23-06 Feestdag Groep 1 t/m 6 

24-06 Schoolkamp groep 7-8 

25-06 Schoolkamp groep 7-8 

28-06 Week v. oudergesprekken 

op inschrijving  
 

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/


 

“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 

 
 

   

Herhaling: Arcadedag 
------------------------------------------------------------------- 

Aanstaande donderdag, 17 juni 2021, heeft het team een Arcadebrede studiedag, de zogeheten Arcadedag.  

Alle leerlingen zijn op deze dag vrij!  

 
Schoolkamp groep 7-8 
------------------------------------------------------------------- 

Van woensdag 23 juni t/m vrijdag 25 juni gaat groep 7-8 op  

schoolkamp naar De Ossenkamp in Hellendoorn. 

Juf Harmke, juf Janet, juf Kylie en meester Erwin (gedeeltelijk)  

gaan mee als begeleiding. Voor de overige groepen betekent  

dit dat zij gewoon leskrijgen van hun eigen juf in deze dagen. 

Op woensdag de 23e vertrekken de Kampgangers per fiets  

om 9.00 uur vanaf school. Op vrijdag de 25e zullen zij tussen  

15.00 en 15.30 uur (met wallen onder de ogen) terugkomen  

op school.  
 

Komt u de kinderen uitzwaaien en welkom terug heten? 

 
Feestdag groep 1 t/m 6 
------------------------------------------------------------------- 

Op woensdag 23 juni aanstaande wordt er voor de groepen 1-2 (op locatie / bij juf Marinka in de tuin) een 

“Ridders & Prinsessen” feest georganiseerd. Voor de groepen 3-4 en 5-6 vindt de feestdag op het schoolplein 

plaats. De uitnodigingen voor deze “alternatieve schoolreisjes” ontvangen de kinderen binnenkort. Voor 

groep 7-8 is deze woensdag de eerste dag van het schoolkamp in Hellendoorn. 

 
HVO en GVO 
------------------------------------------------------------------- 

Zoals u weet verzorgen juf Anne (GVO) en juf Gwendy (HVO) twee maal per week de lessen GVO en HVO aan 

de groepen 3 t/m 8. In coronatijd mogen wij de klassen nog niet mengen, dus blijft dit in ieder geval tot aan 

de zomervakantie bij eenmaal per week.   
 

Gisteren hebben alle ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 2 t/m 7 (volgend schooljaar groep 3 t/m 8) de 

aanmeldingsformulieren voor HVO en GVO voor volgend schooljaar ontvangen per mail. Graag zien wij deze 

formulieren zo snel mogelijk en uiterlijk op vrijdag 18 juni retour. De eerste formulieren zijn al teruggemaild, 

dank daarvoor! 
 

Voor meer informatie hebben alle kinderen van groep 2 t/m 7 een informatiefolder meegekregen naar huis, 

ook kunt u kijken op de website van het Vormingsonderwijs: https://www.vormingsonderwijs.nl/wie-we-zijn/.  

 

https://www.vormingsonderwijs.nl/wie-we-zijn/
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Nieuws vanuit de Oudercommissie 
------------------------------------------------------------------- 

Op donderdag 10 juni heeft de Oudercommissie online vergaderd. Het was een gezellige en vlotte 

vergadering. 

 

Bloemenactie De Ravelijn 

Op zaterdag 8 mei heeft de Grote Ravelijn Bloemenactie drive-thru bij Dorpshuis “De Heugte” 

plaatsgevonden. De netto winst die de actie opgeleverd heeft is: (trommelgeroffel…) € 1400,-  

Wat een prachtig bedrag! Hiermee kunnen er weer leuke activiteiten georganiseerd worden voor onze 

kinderen. Met dit mooie bedrag is de actie nog meer een succes geworden dan wat die al was! 
 

Ouderhulplijst 

Binnenkort ontvangt u namens de Oudercommissie weer de Ouderhulplijst, waarop u kunt aangeven bij welke 

activiteiten u als ouder zou willen helpen of dingen die u op zou willen pakken (met een groepje ouders).  

 

Groepsfoto’s 

Vanwege de coronamaatregelen was het in de afgelopen tijd niet mogelijk een schoolfotograaf naar de school 

te halen. De Oudercommissie heeft aangegeven dat zij van elke groep in ieder geval een groepsfoto willen 

maken / regelen, voor in het leerlingportfolio. Van groep 8 zal er ook een “afscheidsfoto” gemaakt worden! 

De school is hier erg blij mee en dankbaar voor… Volgend schooljaar weer een schoolfotograaf… 

 

Oproep nieuwe leden 

Er zijn ouders die al lang in de Oudercommissie zitten en die de oudercommissie gaan verlaten, hierdoor 

ontstaat er een gat in de bezetting en daarom: 
 

Wie wil de Oudercommissie komen versterken? Wij zijn op zoek naar 2 nieuwe leden.  
Schiet één van de leden van de OC even aan bij het hek of laat het op een andere manier weten. 
 

Bij voorbaat dank en groet van de Oudercommissie, 
  

Jessica de Vries, Ellen Verstraaten, Lenard Hakkers, Diny ter Wijlen, Marcel Kelder, Janine Kelder, Anita 

Snijders, Jennie IJspeert, juf Nelleke, juf Ina en juf Marinka. 
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Nieuwsbrief POS De Ravelijn 
------------------------------------------------------------------- 

Bij POS De Ravelijn werken we op dit moment aan het thema ‘Muziek’. In het thema muziek staat muziek 

maken en beleven centraal. Kinderen komen al vanaf hun geboorte in aanraking met geluiden en muziek. Ze 

reageren erop en al snel bewegen ze mee op de muziek. Nog wat later proberen ze uit welk geluid een 

voorwerp maakt en hoe je geluiden kunt maken met verschillende voorwerpen. Door te zingen met kinderen 

leren ze spelenderwijs; hun woordenschat wordt steeds groter, ze leren bewegingen te koppelen aan 

woorden, ze kunnen samen zingen en muziek maken en ze leren dat muziek een uiting kan geven aan 

emoties. Het is belangrijk dat de kinderen (leren) ervaren dat muziek, zingen en dansen een leuke bezigheid 

is. Ze hoeven zich niet te schamen als ze het anders doen dan een ander kind of als ze iets (nog) niet kunnen. 

Als ze maar lol hebben in het musiceren, is alles dat ze doen goed! 
 

In de keuze van liedjes en het praten over muziek kan ook gepraat worden over emoties en muziek. Kinderen 

leren dat de ene muziek je blij maakt, terwijl de andere muziek misschien juist verdrietig klinkt. 
 

Een ruim thema dus met vele kanten. Daardoor zal er voor ieder iets bij zitten dat aanspreekt en uitnodigt tot 

meedoen. De onderstaande woorden staan centraal tijdens dit thema: 

 
Wij wensen kinderen en ouders veel plezier met het thema ‘Muziek’! 

 

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 De Ravelijn: www.kinderwereld.info/den-velde. 

Clustermanager: Paulien koster paulien@kinderwereld.info  

 

 

  

 

 

http://www.kinderwereld.info/
https://www.kinderwereld.info/den-velde
mailto:paulien@kinderwereld.info
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Advertorial in De Toren van 9 juni 2021 
------------------------------------------------------------------- 

Misschien heeft u het al gezien en gelezen, afgelopen woensdag heeft er een advertorial van De Ravelijn in 

weekblad De Toren gestaan. Bij deze de advertorial: 

 
 

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

16 juni Juf Margo  

24 juni Suze Waterink Groep 5 

25 juni Juf Marinka   
 

 
Tot slot 
-------------------------------------------------------------------   
’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 25 juni 2021. 

 

Het team van SLS De Ravelijn wenst u  
een zonnig en prettig (voetbal)weekend! 


