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 Agenda 
 

10-09 Oudercommissie vergadert 

11-09 MR vergadert 

17-09 Prinsjesdag 

18-09 Start schoolkamp gr. 7-8 

20-09 Einde schoolkamp gr. 7-8 

20-09 Volgende ‘t Ravelijntje 

23-09 Oudergesprekken deel 1 

03-10 Oudergesprekken deel 2 

 

 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 eerste nieuwsbrief van Samenlevingsschool 

De Ravelijn, genaamd ’t Ravelijntje. De kop is er af en na jaren van 

praten, mogen wij het nu samen in de praktijk gaan brengen.  

 

U ontvangt de nieuwsbrief op vrijdag, één keer per twee weken.  

Als er andere belangrijke vermeldingen zijn, mailen wij u natuurlijk 

tussendoor. 

 

 

Opening Samenlevingsschool “De Ravelijn” 
------------------------------------------------------------------- 

En dan is het eindelijk zover… 

 

Op maandag 26 augustus 2019 zijn de deuren van onze 

samenlevingsschool officieel geopend. Op een door de 

oudercommissie mooi versierd plein is onze school, onder het 

toeziend oog van veel belangstelling, op een feestelijke manier 

geopend.  

 

In de morgen hebben de kinderen in de klas gewerkt aan de 

groepsband, tussen de middag heeft de oudercommissie (OC) 

pannenkoeken gebakken en in de middag werd er ganzenbord op 

het plein gespeeld. Een activiteit waar leerlingen van groep 1 t/m 8 

moesten samenwerken. 

 

Voor als u niet aanwezig heeft kunnen zijn bij de opening, heeft u 

het in de verschillende media/kranten (De Stentor, De Toren, 

Hardenberg.nu) kunnen lezen. Ook is het terug te vinden op de 

Facebookpagina van Onderwijsstichting Arcade. Aan publiciteit 

voor onze unieke plattelandsschool dus geen gebrek. 

 

De eerste weken, de zogeheten Gouden Weken, staan in het teken 

van elkaar écht leren kennen. Natuurlijk wordt er ook al wel 

geleerd in de groepen.  
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Foto’s onthulling bord met logo 
------------------------------------------------------------------- 

      
 

       
 

 

 
Kalender 
------------------------------------------------------------------- 

Zoals u heeft kunnen lezen in de mail van afgelopen dinsdag, is de website in de maak. Wanneer deze gereed 

is om de lucht in te gaan, zal ook de kalender van dit schooljaar op de website verschijnen. 

Mocht u verlegen zitten om bepaalde data, dan kunt u altijd bij de leerkracht(en) of de directeur terecht met 

uw vraag.  

 

Zij kunnen u vast verder helpen… 
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HVO en GVO 
------------------------------------------------------------------- 

Afgelopen week zijn de lessen GVO van start gegaan op onze school. Op de dinsdagmorgen en de donderdag 

morgen verzorgt juf Anne Boot de halfuur durende lessen. Een gedeelte van de leerlingen woont deze lessen 

bij, hiervoor heeft u uw kind voor de vakantie opgegeven middels het opgaveformulier.  

 

De lessen HVO zijn helaas nog niet van start gegaan wegens ziekte van de HVO-docenten uit de buurt. Er 

wordt naar een passende oplossing gezocht, echter is deze momenteel nog niet gevonden. Zodra er meer 

duidelijkheid is, delen wij dit natuurlijk met u. 

 

De lessen HVO en GVO worden tegelijk gegeven aan de groepen 3-4-5 in één groep en groepen 6-7-8 in één 

groep. Gedurende de week biedt de leerkracht in de klas levensbeschouwing aan a.d.h.v. de methode Kleur 

op School. 

 

 

 

Inrichting schoolplein 
------------------------------------------------------------------- 

Voor de inrichting van het schoolplein in Den Velde wachten wij nog op een groen sein voor de 

subsidieaanvraag voor aanleg van een Groen Schoolplein (https://www.groeneschoolpleinen.nl/). Het is niet 

de bedoeling dat het hele schoolplein in Den Velde op de schop gaat, maar wij richten ons hiervoor met name 

op het gedeelte aan de linkerkant van de school. Daar waar nu gras en een heuvel is...  

 

Om daar wat moois voor de kinderen van te maken, zijn wij op zoek naar enthousiaste ouders die mee willen 

denken in het ontwerpen en de inrichting van een groen gedeelte op het plein. Een aantal ouders vormt dan, 

samen met i.i.g. ondergetekende, een werkgroep “Inrichting Schoolplein”. Waarschijnlijk zal een gedeelte van 

het overige plein ook nog heringericht moeten worden, aangezien er met bouwverkeer e.d. overheen 

gereden gaat worden. Ook dit kan de werkgroep meenemen. 

 

Ben jij die ouder die vanuit hobby of werk creatieve ideeën heeft voor  

de inrichting van het plein, geef je dan op door een mail te sturen naar 

Erwin Breukelman: directie@slsderavelijn.nl.  
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Info van Kinderwereld 
------------------------------------------------------------------- 

PEUTERSPEELZAAL DE RAVELIJN . 
 

U wilt het beste voor uw kind. Spelen met leeftijdsgenootjes in een kindvriendelijke en professionele 

omgeving. Een voorbereiding op de basisschool, leren om in groepsverband dingen te doen. Dit is wat 

Kinderwereld u kan bieden bij peuterspeelzaal De Ravelijn.  

Peuters van 2 tot 4 worden hier begeleid door goed opgeleide pedagogisch medewerkers die de ontwikkeling 

van uw kind goed in de gaten houden en bijzonderheden signaleren.  Daarnaast is er uiteraard veel ruimte om 

lekker (buiten) te spelen, zingen, knutselen, bouwen, dansen, verkleden en (voor) te lezen. 

 

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 

 

 

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

6 september Iris Bouwhuis Groep 3 

13 september Tess Meier Groep 4 

15 september Daniek Bulthuis Groep 2 

 

 

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

▪ Flyer Bodytrend Streetdance/Kickboksen 

 

 

Tot slot 
------------------------------------------------------------------- 

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


