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 Schoolgegevens 
 

Samenlevingsschool “De Ravelijn” 

Radewijkerweg 48 

7791 RH Radewijk 

Tel: 0524-562174 

Mail : directie@slsderavelijn.nl 

Website: www.slsderavelijn.nl 

 

 

 

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

Bij deze ontvangt u de nieuwsbrief van 31 januari 2020. De 

afgelopen dagen hebben we op De Ravelijn met een tropenrooster 

gedraaid. Omdat wij het er écht (te) warm van hebben is er vrijdag 

op school voor verkoeling gezorgd in de vorm van ijsjes… 
 

 
 

In dit Ravelijntje is er aandacht voor de verbouwing in Den Velde, 

want wát wordt het al mooi! Daarnaast is er een oproep vanuit de 

MR, nieuws uit de Identiteitscommissie en uit groep 7-8. Misschien 

mist u nog een ovenschaal of iets dergelijks? Na de kerstviering is 

er het één en ander blijven liggen op school. Veel leesplezier! 

 

Nieuws vanuit de ID-commissie 
------------------------------------------------------------------- 

We hebben op 3 december een vergadering gehad en hierin 
hebben we o.a. de kerstviering voorbesproken. Unaniem konden 
wij ons vinden in deze plannen.  
 

Daarnaast hebben we het nog eens gehad over hoe wij aan onze 
input vanuit de ouders komen. Naast dat we natuurlijk persoonlijk 
benaderbaar zijn hebben we inmiddels ook een mailadres: 
ic@slsderavelijn.nl.  
 

Belronde  
Zoals eerder aangekondigd tijdens de presentatie bij de vorig jaar 
willen we binnenkort een belronde houden om alle ouders te 
horen over uw ervaringen.  
In de eerste week van februari kunt u een telefoontje verwachten 
op maandag 10, dinsdag 11 of woensdag 12 februari tussen 18.00 
en 20.00 uur. We nemen alle opmerkingen en vragen mee naar de 
vergadering die we op 13 februari zullen houden. De 
terugkoppeling zal, afhankelijk van de opmerkingen, persoonlijk of 
via de nieuwsbrief volgen.  
 

Groet, de Identiteitscommissie 
 

mailto:directie@slsderavelijn.nl
http://www.slsderavelijn.nl/
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Oproep van de MR 
------------------------------------------------------------------- 

Voor de medezeggenschapsraad van De Ravelijn zoeken wij een ouder die ons wil komen versterken. Dit 

nieuwe MR-lid zal volgend schooljaar Ben Hilbink opvolgen.  
 

Wat doen wij als MR? 

Iedere school heeft een MR. De MR is een afvaardiging van personeelsleden en ouders.  

De MR overlegt met de directie over schoolzaken zoals: 

- Vaststelling of wijziging van de schoolgids en het schoolplan; 

- Veranderingen in het onderwijs; 

- Veiligheid op school; 

- Personele zaken; 

- Financiën; 

- Fusieproces; 

- Zaken vanuit de ouders of vanuit het team.  

 

Wij zoeken een ouder die het hier graag in mee wil denken en praten. Dus lijkt jou het wat om mee te denken 

en het beleid van de school kritisch te volgen, stel je zelf dan kandidaat.  
 

In geval van vragen kun je terecht bij Karin Oldehinkel of mailen naar MR@slsderavelijn.nl.  

Mocht je als ouder verkiesbaar willen stellen voor de MR, wilt je dit dan voor 1 maart per mail bij ons 

aangeven? Alvast Bedankt! 

 
Website en SchoolApp 
------------------------------------------------------------------- 

Via een oplettende ouder werd ik erop geattendeerd dat men de foto’s uit het fotoalbum niet kan openen in 

de app van school, laat staan op de website. Van de website was ik op de hoogte, dit heeft te maken met de 

beveiliging i.c.m. de wet op AVG. Van de SchoolApp was ik niet op de hoogte. 
 

Aankomend weekend volgt er een grote update van de SchoolApp en zal de hele lay-out veranderen.  

Aanvullend ontvangt u in de komende weken van mij een persoonlijke code, waarmee u kunt inloggen in de 

SchoolApp. Dit zorgt ervoor dat u ook het fotoalbum van de school kunt bekijken.  

Hiervoor zult u het huidige account op uw telefoon eerst moeten deactiveren. Bij het ontvangen van uw 

nieuwe inloggegevens komt een begeleide brief waarin staat hoe u uw huidige account kan deactiveren en 

uw persoonlijke nieuwe account kunt activeren. 
 

Ik kan me voorstellen dat u het vervelend vindt dat er nu weer een andere manier van inloggen gaat komen, 

excuus hiervoor! Echter wordt het er wel beter op, althans dat is de bedoeling… 

 

 
Voorstelling groep 7-8 
------------------------------------------------------------------- 

Op 

 
Sportinstuif groep 3-4 
------------------------------------------------------------------- 

Op 
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Afscheid juf Jos 
------------------------------------------------------------------- 

Wat was dat een verrassing, afgelopen dinsdag 28 januari, bij mijn afscheid van De Ravelijn!  

Groep 3 en 4, dank je wel voor jullie spontane optredens als muzikanten, goochelaars en hoepelacrobaten. En 

na schooltijd een enorm aantal ouders en kinderen die gedag kwamen zeggen. Het was hartverwarmend en 

heeft op mij een onvergetelijke indruk gemaakt! 
 

Nog nagenietend van deze dag wil ik jullie allemaal; kinderen, ouders en collega’s, bedanken voor alle 

hartelijke woorden, mooie wensen, prachtige bloemen, lieve kaartjes en leuke cadeautjes. Het ga jullie 

allemaal goed en ik hoop iedereen nog regelmatig te ontmoeten bij de activiteiten rondom De Ravelijn. 

Daarom zeg ik: tot ziens! 
 

Een lieve groet voor jullie allen, Jos Versteeg 

 
Voorstelling groep 7-8 
------------------------------------------------------------------- 

Het duurt nog even maar nu alvast de aankondiging. Op dinsdag 11 februari gaan we met groep 7 en 8 naar 

de Voorveghter in Hardenberg voor de voorstelling Static. We worden daar om 13.15 uur verwacht.  

We willen deze dag graag op de fiets naar Hardenberg, ervan uitgaande dat het weer goed is die dag. Wie wil 

met juf Harmke en de groep meefietsen en meekijken naar de voorstelling ?   

Graag even aanmelden via de mail of WhatsApp. 

 
Sportinstuif groep 3-4 
------------------------------------------------------------------- 

Afgelopen week is er een brief meegegaan aan de ouders van groep 3-4. Hierin wordt om hulp gevraagd voor 

de sportinstuif die plaatsvindt op vrijdag 7 februari a.s. in sporthal de Binder in Gramsbergen. Het vertrek van 

school is om 8.30 uur, om plusminus 11.45 uur is het vertrek uit Gramsbergen terug naar school. Tot op 

heden hebben wij nog geen aanmeldingen ontvangen.  
 

Vandaar nogmaals de oproep:  

- Welke ouder wil donderdagavond (21.30 uur) helpen klaarzetten?  

- Vrijdagochtend begeleiden?  

- En/of meehelpen leerlingen te brengen en/of halen?  
 

Graag aanmelden bij:  

- Juf Harmke - htimmer@sg-owsa.nl (coördinator Sport)  

- Of meester Erwin - ebreukelman@sg-owsa.nl (samen met juf Ellen begeleiding) 
 

Dit kan zowel mondeling als per mail.  

Uiteraard bent u van harte welkom om de sportieve prestaties te komen bekijken! 

 

mailto:htimmer@sg-owsa.nl
mailto:ebreukelman@sg-owsa.nl


 

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

  

 

SLS De Ravelijn I Radewijkerweg 48 I 7791 RH Radewijk I 0524-562174 I www.slsderavelijn.nl I directie@slsderavelijn.nl 

 
 

 

  

 

Bouwen in Den Velde 
------------------------------------------------------------------- 

De bouw ligt op schema, zowel aan de buitenkant als de binnenkant van het gebouw wordt hard gewerkt.  

En wát schiet het al mooi op! We zijn met de aannemer op zoek naar een moment (binnenkort) om met alle 

kinderen op excursie te gaan naar onze nieuwe school. Dan zullen wij zowel de buitenkant, als de binnenkant 

bekijken. De datum volgt… 
 

Om alvast een idee te krijgen van wat wij gaan zien de onderstaande fotocollage: 
 

            

            

            

          

 Met dank aan Arjan Snijders 
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Blijven liggen op school 
------------------------------------------------------------------- 

Na de kerstviering zijn er ovenschalen en dergelijke blijven liggen  

op school.  

 

Mist u één van deze dingen? Ze zijn af te halen op school… 
(Overigens was de koeltas wel handig, gezien het ophalen van de ijsjes vandaag.) 

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

2 februari Brian IJspeert Groep 7 

4 februari Saar Broekroelofs Groep 1 

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

▪ Flyer Sportservice Groep – Opblaasinstuif 

▪ Poster – Streetdance Radewijk 

▪ Poster – Vakantie Bijbel Week 

 
Tot slot 
-------------------------------------------------------------------   
’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 14 februari 2020. 

 

Het team van Samenlevingsschool “De Ravelijn” wenst u een: 

 


