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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 
------------------------------------------------------------------- 
De dagen worden weer langer, de eerste knoppen lopen uit, dat 

betekent dat het voorjaar zijn intreden doet. Al zult u dit niet 

zeggen als u zo naar buiten kijkt… Voor De Ravelijn betekent dit dat 

wij steeds dichter bij de opening van ons nieuwe gebouw komen, 

daarom in dit Ravelijntje aandacht voor de excursie van vandaag. 

Ook komt de oproep van de MR voor een nieuw lid weer voorbij, 

want er hebben zich nog geen kandidaten gemeld. Er is nieuws 

vanuit de oudercommissie en de identiteitscommissie, de datum 

voor de Kerk- en Schooldienst is bekend en Kinderwereld deelt het 

thema waaraan zij werken met u. Veel leesplezier! 

 
SchoolsUnited App 
------------------------------------------------------------------- 

 

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

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 (06-24891030) 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! 

 
Nieuws vanuit Oudercommissie 
------------------------------------------------------------------- 
Vorige week heeft de oudercommissie vergadert. In deze vergadering zijn een aantal spijkers met koppen 

geslagen. Er zijn in overleg met de school ideeën uitgewisseld en keuzes gemaakt: 
 

- Een “Ravelijnmarkt” zal om het jaar plaatsvinden in Den Velde. Het andere jaar zal er een 

“Zomerfeest” georganiseerd worden in Radewijk. Hiervoor is gekozen om de binding te houden met 

Radewijk, ook als het schoolgebouw straks in Den Velde staat. Hoe de activiteiten precies ingericht 

gaan worden, wordt over nagedacht. Wij proberen activiteiten op een Ravelijnmanier te organiseren, 

dit vergt energie en hier hoort het uitproberen van ook bij. Voor nu geldt: dit schooljaar een 

“Zomerfeest” en volgend schooljaar een “Ravelijnmarkt”.  
 

- Omdat het Nieuwjaars-stamppotbuffet niet heeft kunnen plaatsvinden wordt er in ieder geval dit jaar 

een Paasbuffet georganiseerd. Deze zal op donderdag 9 april, van plusminus 17.00 tot 19.00 uur zijn. 

’s Middags zal er een gezellige activiteit voor de leerlingen op school georganiseerd worden.  

De uitnodiging en het opgaveformulier voor het Paasbuffet volgen binnenkort. Er zal van u een kleine 

bijdrage gevraagd worden om de kosten te drukken. Het Paasverhaal komt aan de orde tijdens de 

levensbeschouwelijke lessen op school. 

 

mailto:MR@slsderavelijn.nl
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Op excursie in ons nieuwe gebouw 
------------------------------------------------------------------- 
Vandaag was het dan zover, de kinderen mochten op excursie in hun nieuwe gebouw. Veel leerlingen rijden 

regelmatig langs het schoolgebouw, daarin zien ze de ontwikkeling aan de buitenkant, maar ook in het 

gebouw is er veel veranderd: er is uitgebouwd, er zijn muren uitgebroken, nieuwe ruimtes gecreëerd, m.a.w. 

het is een totaal nieuwe school geworden. Duurzaam en op de toekomst gericht… 
 

De bouw ligt op planning, de schilders zullen binnenkort hun intreden doen, voor de afwerking. De oplevering 

staat gepland voor eind mei, wat betekent dat wij dit schooljaar nog de tijd hebben om de inrichting voor 

elkaar te maken. Het kan natuurlijk ook niet meer mis gaan na het vakwerk van deze mannen: 
 

     
 

Er zijn foto’s gemaakt, er is gefilmd en een aantal kinderen van groep 6 is geïnterviewd. De foto’s komen in 

deze dagen in de nieuwe SchoolsUnited App en op de website www.slsderavelijn.nl. Houd ook de 

Facebookpagina van Onderwijsstichting Arcade in de gaten, hierop zullen in deze dagen een filmcompilatie en 

de interviews verschijnen >> https://nl-nl.facebook.com/pg/onderwijsstichtingarcade/posts/. 
 

    
 

Het wordt écht prachtig! 

 

 

 

 

 

http://www.slsderavelijn.nl/
https://nl-nl.facebook.com/pg/onderwijsstichtingarcade/posts/
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Kerk & School Gezinsdienst 
------------------------------------------------------------------- 
Om alvast in uw agenda te zetten: 

Op zondag 5 april aanstaande vindt de Kerk & School Gezinsdienst plaats. Deze zondag is Palmzondag, dit is 

gelijk het thema van de dienst. De dienst begint om 10.00 uur in “De Opgang”, Radewijkerweg 31 te Radewijk.  

 

Inmiddels zijn achter de schermen de voorbereidingen in gang gezet. De Kerk & School Gezinsdienst wordt 

voorbereid door de leerlingen van de GVO-groepen onder leiding van Anne Boot (GVO-docent) in overleg met 

de identiteitscommissie en het team.  

Mochten er leerlingen uit de HVO-groep zijn die graag willen participeren in de Kerk & School Gezinsdienst, 

dan kan dit natuurlijk, zij kunnen dit overleggen met de HVO/GVO-docent of eigen leerkracht. Deelname en 

komst is uiteraard op vrijwillige basis voor zowel de HVO- als GVO-leerlingen. 

 

U bent in ieder geval van harte uitgenodigd!  

 

Dominee de Lange, wijkpredikant van PKN Radewijk, komt in de week  

voorafgaand aan de dienst op school kennismaken met onze leerlingen. 

 

Meer informatie en de officiële uitnodiging volgen… 

 
POS De Ravelijn - Kinderwereld 
------------------------------------------------------------------- 
Uche, uche, uche! Hatsjoe! Puk is verkouden en wordt ziek tijdens dit thema. 

 
 

“HATSJOE”  

 
 

Maar dat is nog niet alles: Puk valt op zijn knie en dat wordt pleisters plakken! Bovendien wordt Puk ook nog 

gestoken door een mug. Dat kriebelt! Arme Puk! 

 

Maandag 3 februari zijn we gestart met dit thema,  

we werken hierover tot en met vrijdag 14 maart. 

 

In het thema “Hatsjoe” staat ziek zijn en beter worden centraal.  

De kinderen verwennen de zieke Puk op allerlei manieren. Ze brengen Puk naar bed, geven hem kusjes en 

aaien hem over z’n buik. Maar ook gaan ze met Puk naar de dokter en spelen in de ziekenhoek. Er worden 

liedjes gezongen en verhaaltjes verteld die aansluiten bij ziek zijn. Kortom een thema dat goed aansluit bij de 

belevingswereld van het kind. 
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Identiteitscommissie - terugkoppeling belronde  
------------------------------------------------------------------- 

Allereerst willen wij iedereen ontzettend bedanken voor de feedback die we hebben gekregen via de 

belronde, gehouden door de identiteitscommissie. Onder andere omdat er ook veel zaken besproken zijn die 

betrekking hebben op het beleid van de school, hebben wij de anonieme uitkomst besproken met Erwin. 

  

Uit alle reacties kunnen we lezen dat heel veel ouders aan hebben gegeven tevreden te zijn over hoe het nu 

gaat. Vooral als we opmerken dat we eigenlijk nog maar aan het begin van het daadwerkelijke fusieproces 

zitten, veel ouders uiten dan ook de complimenten aan Erwin en zijn team. Ook de vormgeving van de 

kerstviering viel erg in de smaak. Complimenten dan ook aan de organisatoren hiervan! 

 

Het fusieproces is een dynamisch pad wat we opgaan dus kwam er vanzelfsprekend ook feedback.  

Het woord communicatie viel regelmatig. Waarbij de één tevreden was over de manier van communiceren, 

waren er weer anderen die meer communicatie en uitleg verwachten bijvoorbeeld over wat de verschillende 

groepen bezighoudt.  Inmiddels is de nieuwe SchoolApp online en is hierop ook te vinden waar de 

verschillende klassen mee bezig zijn.  

 

Ook gaven een aantal ouders aan dat er behoefte was aan kennismaken met de andere ouders. Hier is en 

wordt over nagedacht door de oudercommissie en het team. Onder andere uit deze feedback is het idee van 

het Paasbuffet en een Zomerfeest geboren. 

 

Er kwamen een aantal opmerkingen over de activiteiten van de  

oudercommissie (OC) die wel of niet plaatsvinden. In de vorige  

nieuwsbrief kwam de OC hier zelf ook al op terug.  

Belangrijk blijft; mocht u ergens mee zitten of uw vraagtekens bij  

hebben; klop dan gerust aan bij iemand van de OC, MR, ID-commissie  

of maak laagdrempelig een afspraak met Erwin. U bent altijd welkom! 

 

Verkeersveiligheid 

Ook de verkeersveiligheid betreffende de nieuwe schoolroute blijft een zorg; hierover kunnen we het 

volgende melden: Plaatselijk belang heeft gekeken naar de school-thuisroute samen met de gemeente en 

Erwin. Plaatselijk Belang Radewijk is nu in overleg met de gemeente over de kruising van de Westeindigerdijk 

zowel bij de Toeslagweg als bij de Radewijkerweg om te zien wat de best passende oplossing hiervoor is. 

Intussen is er al wel extra straatverlichting geplaatst aan de Kooiweg.  

 

Ook hebben zij contact met de gemeente om te zien of we met bebording nog iets aan de verkeersveiligheid 

rondom locatie Radewijk kunnen doen. Binnenkort worden de borden bij locatie Den Velde verplaatst naar 

locatie Radewijk. In mei komen er tijdelijk nog snelheidsdisplays te staan, eerder zijn de displays helaas niet 

beschikbaar. 
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Wat betreft de verkeersveiligheid en parkeerbeleid rondom school hebben wij het volgende voorstel: 

 

 
 

Ouders draaien van te voren naar de richting waarin zij weer willen vertrekken.  

Dit scheelt enorm veel heen en weer gereis ten tijde dat er veel kinderen fietsen en oversteken.  

Ook zou het fijn zijn als ouders/grootouders/opvoeders/oppassers etc. de auto niet meer parkeren tussen de 

straatlantaarn rechts voor school en de boom links voor school! 

Bespreek dit dan ook met de desbetreffende personen die u kind(eren) op komen halen, want dit moet een 

plek zijn waar overzicht is, vanwege het hek in de afbakening van het schoolplein.  

 

Daarnaast is er nog de schoolroute waarvan wij signalen opvangen dat er o.a. veel te hard  wordt gereden! 

Ook door ouders van onze school; wij willen dan ook nogmaals een oproep doen aan ouders/verzorgers om 

hier rekening mee te houden in hun rijstijl. Er zit overigens al verbetering in      . 

 

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben. Wij zijn allen persoonlijk benaderbaar, maar inmiddels 

ook via het mailadres: ic@slsderavelijn.nl.   

 
Ouderbijdrage 2019-2020 
------------------------------------------------------------------- 
Deze maand ontvangt u een brief voor de ouderbijdrage over schooljaar 2019-2020. Door de fusie en de 

nieuwe situatie en hiermee alle wijzigingen in de statuten en rekeninghouders wat later dan gebruikelijk. 

 
Thuis lezen met uw kind(eren) 
------------------------------------------------------------------- 
Oproep: Besteed thuis alstublieft (veel) tijd met uw kind aan lezen; dit maakt niet uit in welke groep uw kind 

zit of wat er gelezen wordt. Lezen verhoogt niet alleen het technisch  

leesniveau, maar ook de woordenschat en het begrip.  

Een hele belangrijke basis voor de rest van de schoolloopbaan  

van uw kind! 

mailto:ic@slsderavelijn.nl
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Onze jarige kanjers (geweest) 
------------------------------------------------------------------- 
 

3 maart Tom Iemhoff Groep 2 

4 maart Tygo ter Wijlen Groep 4 

6 maart Denise Runhart Groep 6 

17 maart Tim Ruiter Groep 8 

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

▪ Stappenplan installatie ouderportaal website en SchoolsUnited App 

▪ Info basketbaltoernooi – 25 maart 2020 

 
Tot slot 
-------------------------------------------------------------------   
’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 20 maart 2020. 

 

Het team van Samenlevingsschool “De Ravelijn” wenst u een 

 
 


