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27-04 Koningsdag 

27-04  1e Dag van de meivakantie 

02-05 Oud-Papier - GAAT GEWOON DOOR! 

10-05 Moederdag 

11-05 Hervatting fysiek onderwijs 

12-05 MR vergadert 

21-05 Hemelvaartsdag – VRIJ 

22-05  Dag na Hemelvaart – VRIJ 

01-06 Tweede Pinksterdag - VRIJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Schoolgegevens 
 

Samenlevingsschool “De Ravelijn” 

Radewijkerweg 48 

7791 RH Radewijk 

Tel: 0524-562174 

Mail : directie@slsderavelijn.nl 

Website: www.slsderavelijn.nl 

 

 

 

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

“Yesss! We mogen weer!” Dit was mijn eerste reactie toen, na alle 

speculaties, het hoge woord van de premier hemzelf eruit kwam 

over de hervatting van het onderwijs na de meivakantie.  

Echter kwam er wat achteraan: het gaat om deels fysiek onderwijs. 

Mijn blijdschap sloeg een beetje om naar bezorgdheid, want hoe 

gaan we dit allemaal organiseren? Hoe zorgen wij voor een gebouw 

dat corona-proof is? En hoe houden wij het behapbaar voor 

ouders, kinderen en het team? 

 

Het is ook niet dat ik de keuze niet begrijp of dat ik het er niet mee 

eens ben, maar het vraagt toch weer heel wat organisatie, en 

hiermee energie en tijd, van mijn leerkrachten. Terwijl zij net zes 

behoorlijk intensieve weken achter de rug hebben. 

 

Maar goed, u heeft kunnen lezen in de schoolspecifieke informatie 

dat wij het op papier geregeld hebben. Dus ook dit zullen wij met 

alle zorg en precisie proberen te regelen, en dat komt ook zeker 

wel weer goed. 

 

Laten wij gewoon heel blij zijn dat alles stapje voor stapje weer een 

beetje op het normale begint te lijken, dat wij onze leerlingen weer 

in real life les mogen geven, want daar zijn wij in ieder geval wel 

aan toe. En ik denk u ook...  

 

‘t Ravelijntje 

Voor u ligt het nieuwe Ravelijntje, jaargang 1 - nummer 15, alweer. 

Door alle omstandigheden op een ander moment dan gebruikelijk, 

maar ook dit zal een volgende keer weer als normaal zijn; op de 

vrijdag (eens in de twee weken), althans hier ga ik wel vanuit. 

 

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over de sfeer-cadeau-bedankactie 

van het team aan al onze hardwerkende ouders en kinderen. Ook is 

er een fotocollage toegevoegd en gaan we in vogelvlucht 

langs/over ons nieuwe gebouw. Veel kijk- en leesplezier! 
 

 

mailto:directie@slsderavelijn.nl
http://www.slsderavelijn.nl/
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Sfeer-cadeau-bedankactie 
------------------------------------------------------------------- 

Op vrijdag 24 april, de laatste vrijdag voor de meivakantie, heeft het team op ludieke wijze alle papa-meesters 

en mama-juffen bedankt voor hun inzet van de afgelopen weken. Want ga er maar aanstaan: een huishouden, 

een gezin onderhouden, zelf werken en ook nog jouw eigen kinderen onderwijzen, terwijl dit niet jouw 

dagelijkse kost is. Heel veel respect! Ook voor Moederdag werd er alvast een roos namens de school 

rondgebracht en natuurlijk was er een cadeau voor al de hardwerkende leerlingen! 
 

         
 

Om te laten weten dat wij ontzettend dankbaar zijn voor het feit dat onze kinderen tijdens het thuisonderwijs 

door hebben mogen groeien, is het team van De Ravelijn bij alle leerlingen en hun ouders/verzorgers thuis 

langs gegaan om ze persoonlijk het bedankje te overhandigen.  

Met een volgeladen kofferbak ging men op weg en deed men Radewijk, Den Velde, Loozen, Holtheme, 

Hoogenweg, Coevorden, Kloosterhaar, Wielen, Laar, Agterhorn en Wilsum aan…  
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Bouwen in Den Velde 
------------------------------------------------------------------- 

Om u een beeld te geven van hoe ons nieuwe gebouw er momenteel vanuit de lucht uitziet hierbij een 

filmpje. Het vogelvluchtperspectief is gemaakt door Herbert Oldehinkel, waarvoor dank Herbert!  
 

 

Hierbij ook wat laatste foto’s: 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iwfrFlchIrc 

https://www.youtube.com/watch?v=iwfrFlchIrc
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Ouderbijdrage 2019-2020   ~ HERINNERING 
------------------------------------------------------------------- 

Er zijn een aantal ouders/verzorgers die de (vrijwillige) ouderbijdrage nog niet hebben overgemaakt. Wilt u 

eraan denken om dit alsnog te doen op de op het factuur beschreven rekeningnummer?  

 

Mocht u het formulier kwijt zijn, kunt u mailen naar  

ebreukelman@sg-owsa.nl, dan ontvangt u kopie. 
 

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

24 april Lotte Kerkdijk Groep 5 

27 april Bram Bulthuis Groep 6 

30 april Marit Snijders Groep 8 

30 april Travis Zagers Groep 5 

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

▪ Flyer ThuisBieb (meer info op: https://www.onlinebibliotheek.nl/e-books/thuisbieb.html) 

 
Tot slot 
-------------------------------------------------------------------   
’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 15 mei 2020. 

 
Het team van Samenlevingsschool “De Ravelijn” wenst u een 

 

 
 

Blijf gezond - Denk aan elkaar - Help elkaar - Let goed op elkaar 
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