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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 
------------------------------------------------------------------- 

Voor u ziet u de tweede nieuwsbrief van Samenlevingsschool “De 

Ravelijn”, genaamd ’t Ravelijntje. Het schooljaar loopt inmiddels 

een kleine maand en de beweging in de groepen is zichtbaar. Er 

wordt geleerd en gespeeld, oftewel: er gebeuren al mooie dingen. 

 

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

Als er andere belangrijke vermeldingen zijn, mailen wij u natuurlijk 

tussendoor. 

 

 

Informatieavond 23 september 2019 
------------------------------------------------------------------- 

Aanstaande maandag vindt de informatie inloopavond plaats op 

school. Om 18.00 uur openen de deuren van de school, deze zullen 

geopend blijven tot 20.00 uur.  

Deze tijden zijn dusdanig gekozen zodat u met uw kind(eren) de 

school kunt bezoeken, zij kunnen u vast goed vertellen over wat er 

allemaal gedaan wordt in de klas. 

Voor vragen zijn alle leerkrachten aanwezig in hun eigen klas. 

Schroom niet om te vragen… 

 

De avond is op basis van inloop, echter zijn er twee vaste 

momenten ingepland, omdat wij het van belang vinden de 

betreffenden hier expliciet over te informeren: 

Om 18.30 uur start de informatieronde voor groep 3 en om 19.00 

uur start de informatieronde voor groep 8. Uw kind(eren) mogen 

hier gewoon ook bij aanwezig zijn.  

 

Op deze avond zullen ook Kinderwereld (peuteropvang), de MR, de 

identiteitscommissie, de penningmeester van de oudercommissie 

(vanaf 18.30 uur) aanwezig zijn in de school voor vragen.  

 

De oudercommissie staat voor u klaar met een kopje koffie, thee of 

een beker ranja.  
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Oudergesprekken  
------------------------------------------------------------------- 

Op donderdag 3 oktober vinden de eerste oudergesprekken plaats. Omdat deze gesprekken, waarvoor elke 

ouder/verzorger aankomende week uitgenodigd wordt, niet allemaal op één avond gepland kunnen worden, 

volgt de tweede ronde op dinsdag 8 oktober as.  

 

Het gaat in deze tien minuten durende gesprekken om het omgekeerde oudergesprek, wat betekent dat 

ouders/verzorgers de leerkrachten informeren over hun kind(eren). Om het gesprek voor te bereiden zult u 

aankomende week een vragenblad ontvangen, hier zal ook een korte uitleg bijgevoegd zijn. 

 

Het doel van de gesprekken is kennismaking met de leerkrachten en om op een waardevolle manier in 

gesprek te komen met elkaar. Want door samen te werken komen onze koinderen tot de mooiste prestaties. 
 
 
Lessen HVO 
------------------------------------------------------------------- 

In de vorige nieuwsbrief heb ik u geïnformeerd over de HVO-docent(en) voor onze school. Inmiddels is er 

contact geweest met Gwendy Veldhuis, een HVO-docent uit de omgeving en wel bekend bij de ouders uit Den 

Velde. Zij is aan het re-integreren en begint op dinsdag 1 oktober met de lessen HVO bij ons op school. In 

eerste instantie gaat het dus alleen om de dinsdag, voor de donderdagen wordt nog naar een oplossing 

gezocht.  
 

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. 

 

 

Vanuit de Oudercommissie 
------------------------------------------------------------------- 

Vele handen maken licht werk! 
 

Als oudercommissie hebben wij een flink aantal taken op onze schouders. Taken die ervoor zorgen dat onze 

kinderen met plezier naar school gaan en een leuke schooltijd hebben. Taken die ervoor zorgen dat we wat 

extra aandacht aan schoolactiviteiten kunnen besteden, zoals bijv. Sinterklaas of het Paasfeest. 
 

Wij zijn daarom ook op zoek naar ouders die het leuk vinden om ons te ondersteunen bij bijv. het 

Sinterklaasfeest. Er wordt in dit geval een werkgroep Sinterklaas opgezet en met deze werkgroep bepaal je 

samen met een leerkracht in de werkgroep de inhoud van het Sinterklaasfeest.  

Er zitten op dit moment altijd 2 leden van de oudercommissie in en de aanvulling komt bij de ouders vandaan 

die zich voor deze activiteit hebben opgegeven. 
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Op deze manier raak je betrokken bij de school en de activiteit. Tevens is het altijd erg gezellig om dit met 

elkaar te doen!  

 

Mochten er vragen zijn, dan kan je deze natuurlijk altijd stellen. 

Wij zouden het op prijs stellen, indien je het opgave formulier voor vrijdag 27 september 2019 indient bij de 

leerkracht, directeur of bij één van de leden van de huidige oudercommissie. (zie namen op de ouderhulplijst 

in de bijlage aan deze nieuwsbrief) 

 

Alvast bedankt! (De papieren versie ontvangt u aankomende maandag.) 

 
 
(Ver)Bouwen in Den Velde 
------------------------------------------------------------------- 

 

>  De bouw kan (bijna) beginnen  < 
 

In de afgelopen periode zijn een aantal belangrijke stappen gezet voor de nieuwbouw van de school in Den 

Velde. De plannen zijn uitgewerkt tot een technisch ontwerp, de omgevingsvergunning is aangevraagd en de 

aanbesteding is gehouden. 
 

Intussen is de omgevingsvergunning verleend en zijn de uitvoerende partijen bekend.  
 

De betrokken bedrijven zijn: 

▪ de bouw door Bouwbedrijf G. Zweers en Zn BV uit Ane; 

▪ de installatie door Hemmes Installatietechniek BV uit Coevorden; 

▪ de beveiliging- en communicatie installaties door Vriend BV uit Coevorden; 

▪ de dakbedekking door Van Venrooy uit Hoogeveen; 

▪ het kappen van de bomen door Odink uit Lutten. 
 

Omdat een groot deel van de kosten door de gemeente gedragen worden, moeten zij nog wel officieel 

toestemming verlenen. Maar in principe is dat een formaliteit en zal dit naar verwachting op korte termijn 

geregeld zijn. 
 

Vanaf volgende week zullen al wel vast de eerste voorbereidende werkzaamheden  

plaatsvinden. Het gaat dan o.a. om het kappen van bomen, het regelen van  

bouwaansluitingen en sloopwerkzaamheden aan de binnenzijde. 
 

We houden u op de hoogte middels deze nieuwsbrief. 
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Vanuit de MR 
------------------------------------------------------------------- 

Het nieuwe schooljaar is nu enkele weken geleden begonnen en ook de MR is weer gestart met vergaderen. 

Via deze weg willen wij de oudergeleding aan jou voorstellen: 

 

Ben Hilbink 

Ik ben Ben Hilbink, 54 jaren jong, getrouwd met Marion en vader van Babet en Mees. Ik ben  

werkzaam als hoofd facilitair bij scholengemeenschap De Nieuwe Veste in Coevorden / 

Hardenberg. Sinds oktober 2014 ben ik namens de oudergeleding lid van de MR. Mijn doel is om  

een positieve bijdrage te leveren binnen de MR, om zo mede de kwaliteit en plezier te waarborgen.  

 

Margreet Schepers 

Mijn naam is Margreet Schepers. Geboren en getogen in Radewijken ik ben getrouwd met Guus. Samen hebben we 3 

kinderen; Robin (groep 2), Bas (3jr) en Daniek (1jr). Ik werk als verpleegkundige op de cardiologie- 

afdeling van ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen. Ik heb mij vorig jaar kandidaat gesteld en ben lid  

geworden van de MR om mee te denken en te werken aan het behoud van een fijne  

plattelandsschool. Ik vind het belangrijk dat er kwalitatief onderwijs blijft bestaan in onze mooie  

dorpjes. Daarnaast ben ik namens de MR ook lid en tevens voorzitter van de identiteitscommissie  

van onze school. 

 

Karin Oldehinkel (voorzitter) 

Mijn naam is Karin Oldehinkel. Ik ben getrouwd met Herbert en ben moeder van Joep (groep 3) en Jade (groep 1). Ik ben 

werkzaam als teammanager/jobcoach. Ik stuur binnen onze organisatie de jobcoaches aan en ben daarnaast zelf ook nog 

voor een enkele uren actief als jobcoach. Wij helpen mensen die afstand hebben tot de  

arbeidsmarkt naar en op een werkplek. Om mijn betrokkenheid bij de Ravelijn vorm te geven heb  

ik mij destijds beschikbaar gesteld voor de MR. Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij  

ontwikkelingen en het beleid van school. Ik vind het belangrijk dat er een prettige schoolomgeving  

is waar elk kind zichzelf kan zijn. Mocht je vragen hebben, of iets onder de aandacht van de MR  

willen brengen, dan kun je altijd contact met mij of een van de andere MR-leden opnemen. 

 

De personeelsgeleding bestaat uit Harmke Timmer, Wilna Ciebrant en Margo Rottier. 

 

Communicatie 

We willen jullie graag op de hoogte houden en dit doen wij doormiddel van publiceren van de notulen van de 

vergaderingen. Deze zullen zichtbaar zijn op de website van De Ravelijn: www.slsderavelijn.nl.  

 

Oproep! Hulp gezocht  

Wij vinden het belangrijk om alle nog niet schoolgaande kinderen die mogelijk naar onze school zouden 

kunnen gaan in beeld te hebben. Wij zijn dan ook op zoek naar enthousiaste ouders die ons willen helpen om 

deze kinderen in beeld te krijgen en waar nodig ook te benaderen om meer te vertellen over onze school. Wil 

jij ons daarbij helpen, laat het ons dan weten! mr@slsderavelijn.nl 

 

http://www.slsderavelijn.nl/
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Expositie fotoproject MFC De Binder 
------------------------------------------------------------------- 

In het afgelopen schooljaar is er door kinderen uit Gramsbergen en omgeving druk gefotografeerd. Met de 

foto’s die er zijn gemaakt is een tentoonstelling opgesteld in MFC De Binder. Ook van leerlingen van onze 

school hangen er foto’s. Een kleine impressie: 
 

 

 
Fotogram is heel blij met het resultaat. Het mag echt gezien worden. 

In de bijlage aan deze nieuwsbrief meer uitleg over het project, deze bijlage kunt u tevens beschouwen als 

een uitnodiging.  

 
Oud-papier 
------------------------------------------------------------------- 

Door het inzamelen van oud-papier kunnen er op school een aantal extra dingen gerealiseerd worden zonder 

dat daar de ouders extra voor betalen, bijvoorbeeld het schoolkamp en de schoolreisjes. 

De oude situatie was dat er in Radewijk een container staat waar een ieder papier kan brengen. In Den Velde 

wordt het opgehaald door alle ouders volgens een schema. Maar ook daar kan het gebracht worden in de 

container.  

Het ophaalschema van Den Velde loopt eind dit jaar af. Vanaf volgend jaar januari is er een nieuw schema 

waarin alle ouders van De Ravelijn zijn ingedeeld.  

Door iedereen in te delen komt het zo uit dat u waarschijnlijk 2 á 3 keer per jaar ongeveer 1 á 1,5 uur per keer 

helpt het oude papier huis-aan-huis op te halen.  

 

De contactpersonen m.b.t. het oud-papier zijn Marcel Kelder en Lenard Hakkers. 
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HERHALING: 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.  

 

Schoolkamp groep 7-8 
------------------------------------------------------------------- 

Afgelopen week zijn de leerlingen van groep 7-8 op schoolkamp in Ootmarsum (Nutter) geweest. Het zijn drie 

fantastische dagen geweest met een uitermate goede sfeer. Een prachtige basis voor de rest van het 

schooljaar. In de volgende nieuwsbrief een uitgebreid (foto)verslag door de leerlingen zelf. 

 

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

23 september Sem Eggengoor Groep 7 

28 september Quinten Schutte Groep 8 

 

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

▪ Uitnodiging foto-expeditie fotoproject basisscholen 

▪ Ouderhulplijst 

▪ Flyer startweek “De Opgang” 

 

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

Het team van Samenlevingsschool “De Ravelijn” wenst u een Prettig weekend! 
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