’t Ravelijntje
Inhoud
Welkom
Thuisonderwijs
Geplande schoolactiviteiten
Ouderbijdrage
Thuis lezen met uw kind
Onze jarige kanjers
Tot slot

Agenda
25-03
01-04
04-04
10-04
12-04
13-04
27-04

Wisseldag 1 lespakketten
Wisseldag 2 lespakketten
Oud-Papier ???
Goede Vrijdag (vrij)
Eerste Paasdag (vrij)
Tweede Paasdag (vrij)
Start Meivakantie

Jaargang 1 I Nr. 13
Vrijdag 20-03-2020

Welkom
------------------------------------------------------------------Of men nou een krant openslaat, een televisie inschakelt of een
radio aandoet, overal gaat het er over; het coronavirus. COVID-19
legt ook Nederland lam. Dit is natuurlijk niet voor niets, met de
schokkende voorbeelden uit China en Italië. Het maakt mensen
bang en onzeker. Hoe dammen we dit virus in? Wat staat ons nog
te wachten en hoe gaat dit aflopen? Hoe houden wij ons hoofd
boven water? Op economisch én op maatschappelijk gebied…
Net zoals in elke beroepsgroep heeft ook het onderwijs te maken
met de actualiteit. Alle schoolgebouwen zijn gesloten tot en met in
ieder geval 6 april. Maar wie weet wat voor periode hier nog
bijkomt..?! Om het onderwijs te continueren zijn onze leerkrachten
heel druk met de inrichting van goed thuisonderwijs. Voor elke
leerling is er begin deze week een lespakket samengesteld. Wát
een werk en wát een organisatie! Ik kan hier alleen maar heel erg
veel waardering voor hebben en trots op zijn!

Schoolgegevens
Samenlevingsschool “De Ravelijn”
Radewijkerweg 48
7791 RH Radewijk
Tel: 0524-562174
Mail : directie@slsderavelijn.nl
Website: www.slsderavelijn.nl

Ondanks alle zorgen hebben de afgelopen dagen ook mooie dingen
opgeleverd, waaronder saamhorigheid. Voor velen is er een
digitale wereld open gegaan. Een mooi voorbeeld hiervan is de
opening van digitale Classrooms, een plek waar leerling en
leerkracht elkaar kunnen ontmoeten met het grote voordeel: geen
besmettingsgevaar…

“Een veilige plek om te groeien naar wie jij wilt zijn”
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Thuisonderwijs
------------------------------------------------------------------Inmiddels is het thuisonderwijs opgestart en werken alle leerlingen het programma af wat voor hen is
samengesteld. Althans, dit is de bedoeling…
Wij zijn voornemens om in de komende dagen instructies te gaan opnemen, zodat leerlingen a.d.h.v. deze
instructies hun les kunnen maken. Daarnaast zijn leerkrachten bereikbaar per mail en bij een aantal groepen
via Google Classroom. Bij de andere groepen zijn de leerkrachten bezig het zich eigen te maken, zodat ook zij
komende week in Classroom bereikbaar zijn.
Wisseldag – Woensdag 25 maart 2020
De leerlingen hebben een lespakket (een weektaak bestaande uit dagtaken) tot en met aanstaande
woensdagmorgen. Van ieder leerling wordt verwacht dat ze op woensdagmiddag tussen 12.00 en 14.00 uur
hun afgeronde pakket inleveren op school. Dan krijgen zij het lespakket voor de opeenvolgende week mee
naar huis om vanaf donderdag weer aan de slag te gaan met hun schoolwerk.
Rust, (reinheid) en regelmaat
Vanuit school is er een controle, maar belangrijk is dat u als ouder vinger aan de pols houdt bij uw kind(eren).
Het schoolwerk moet immers wel gedaan worden, willen wij de ontwikkeling van uw kinderen (onze
leerlingen) waarborgen. Hiervoor is het van belang om thuis een rustige werkplek in te richten voor uw
kind(eren) en regelmaat te behouden in de inrichting van de schooldagen.
Geplande schoolactiviteiten
------------------------------------------------------------------Er stonden voor de komende periode veel activiteiten gepland. Vanwege het coronavirus zijn evenementen
door de overheid verboden. Activiteiten waar veel mensen bij elkaar komen, zijn/worden gecanceld of
uitgesteld. Hierdoor zijn wij ook genoodzaakt veel van de geplande schoolactiviteiten te annuleren of te
verplaatsen. Veel van deze activiteiten zijn al door de organisatie zelf afgelast. Hieronder een overzicht:
Datum:

Activiteit:

Geannuleerd / Uitgesteld

24 maart
25 maart
27 maart
31 maart
5 april
6 april
7 april
9 april
17 april
22 april
23 april

Schrijver in groep 3-4
Studiedag leerkrachten, leerlingen vrij
Bezoek Gramsbergen Museum – groep 5-6
Theoretisch Verkeersexamen – groep 7
Kerk & School Gezinsdienst
Gramsbergen 75 jaar bevrijding – gr. 5 t/m 8
Praktisch Verkeersexamen – groep 7
Paasviering en Paasbuffet 2020
Koningsspelen 2020
Schoolvoetbal 2020
Eindtoets groep 8

Uitgesteld
Geannuleerd
Geannuleerd
Uitgesteld (wordt sowieso niet eerder dan juni 2020)
Uitgesteld
Geannuleerd (in ieder geval voor onze school)
Geannuleerd (leerlingen doen volgend jaar met groep 8 mee)
Geannuleerd
Geannuleerd
Geannuleerd
Geannuleerd
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Ouderbijdrage 2019-2020
------------------------------------------------------------------Aankomende woensdag (wisseldag) zit er in het lespakket van uw oudste kind op school een factuur betreft
de ouderbijdrage over schooljaar 2019-2020. Namens de penningmeester wil ik u vriendelijk verzoeken deze
(vrijwillige) ouderbijdrage z.s.m. over te maken op de op het factuur beschreven rekeningnummer.
Thuis lezen met uw kind
------------------------------------------------------------------In tijden van thuisonderwijs hopen wij dat uw kind veel blijft lezen.
Eén van de belangrijkste basisvaardigheden voor kinderen is
immers het lezen, extra belangrijk dus om dit te blijven oefenen
thuis. In de onderstaande link vindt u een artikel die u ondersteuning
kan bieden bij de leesontwikkeling van uw kind.
https://www.nu.nl/advertorial/advertorial-nujunior/6038793/zo-leest-jouw-kind-ook-zonder-schoolvoldoende.html?redirect=1
Onze jarige kanjers
------------------------------------------------------------------22 maart
23 maart
25 maart
27 maart
3 april

Karlijne Ramaker
Nina Rijstenberg
Leon Snijders
Robin Schepers
Juf Nelleke Hakkers

Groep 8
Groep 5
Groep 2
Groep 2

Tot slot
------------------------------------------------------------------’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 3 april 2020.

Het team van Samenlevingsschool “De Ravelijn”
wenst u een prettig weekend.
Denk aan elkaar
Help elkaar
Let goed op elkaar
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