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

Bij deze leest u ‘t 6e Ravelijntje. In deze nieuwsbrief is er aandacht 

voor Sinterklaas en het luizenpluizen op school. Ook vindt u er een 

bericht vanuit de medezeggenschapsraad van De Ravelijn.  

Veel leesplezier! 

 
Nieuws vanuit de MR 
------------------------------------------------------------------- 

Afgelopen woensdag was het weer tijd om te vergaderen.  

We hebben tijdens deze vergadering diverse punten besproken. De 

notulen van deze vergaderingen kunnen jullie inzien, zodat je op de 

hoogte bent over welke zaken de MR aan de orde heeft gesteld 

tijdens de vergadering.  

Zo hebben we bijvoorbeeld een nieuw reglement voor de MR 

opgesteld en vastgesteld. In het reglement zijn essentiële zaken 

geregeld, zoals het aantal leden van de MR, de verkiezingsprocedu-

res en de manier waarop de achterban bij de MR-werkzaamheden 

worden betrokken. Zowel de notulen als de reglementen zullen 

binnenkort worden gepubliceerd op de website: 

www.slsderavelijn.nl onder het kopje: Ouders – MR. 

 

Werving nieuwe leerlingen 

Er is een start gemaakt met het in beeld brengen van de nog niet 

schoolgaande kinderen. We willen deze kinderen in beeld hebben 

om een prognose te maken maar ook om deze ouders actief te 

gaan benaderen. Er zal een comité worden gevormd die zich hier 

mee bezig gaan houden. We zijn nog steeds op zoek naar 

versterking voor het comité. Dus vind je het leuk om nieuwe 

ouders te benaderen of wil je een helpend hand bieden in het 

inventarissen en het bedenken van een ludieke manier om de 

ouders te benaderen. Laat het ons dan weten! >> 

mr@slsderavelijn.nl 
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Sinterklaas op SLS “De Ravelijn”  
------------------------------------------------------------------- 

     Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint…… 

 

Afgelopen woensdag is er een brief van Sinterklaas op school gekomen waarin hij alle kinderen uitnodigt om 

zijn verjaardag te komen vieren op 5 december op school. De brief hangt inmiddels in de gang op het prikbord. 

De Sint en zijn Pieten worden om 8.30 uur verwacht en blijven tot 12.00 uur. U bent natuurlijk van harte 

welkom om te kijken naar hun aankomst bij onze school. 

 

Groep 1-2 en 3-4 doen een programma in hun eigen klas waar Sint met zijn pieten ook bij zullen zijn. 

Natuurlijk komen ze ook bij de peuters langs. 😊 

De groepen 5-6 en 7-8 hebben een gezellige morgen in eigen lokaal met surprises, waarvoor de lootjes 

inmiddels getrokken zijn. In de klas zijn afspraken gemaakt over de te kopen cadeautjes en de te maken 

gedichten en surprises. De Sint zal met zijn pieten even om de deur kijken in deze groepen. 

 

Alle kinderen van groep 1 t/m 4 hebben op maandag 18 november een cadeauboekje meegekregen, hieruit 

hebben ze hun 1e, 2e en 3e keuze gemaakt. Dit boekje moest 19 november weer ingeleverd worden, zodat 

Sinterklaas zoveel mogelijk kan voldoen aan de wensen. 

 

De kinderen hoeven voor deze morgen (5 december) geen fruit en drinken mee te nemen. 

Voor tussen de middag moeten ze wel brood en drinken mee hebben, want in de middag is er gewoon 

school en worden er gezellige middagen in de groepen georganiseerd.  

De onderbouw (groep 1 t/m 4) is vrij op vrijdag 6 december. 

 

Wat een geluk… Op donderdag 21 november is er vanuit Sinterklaas een briefje meegegaan waarin staat dat 

de kinderen de schoen op school mogen zetten op 26 november. 
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Kerstviering 
------------------------------------------------------------------- 

Momenteel zitten we op school midden in de Sinterklaasperiode, maar op de achtergrond wordt er al hard 

gewerkt aan Kerst en de Kerstviering. Hoe de avond er precies uit gaat zien, kunnen we u nog niet zeggen, 

maar houd er rekening mee dat alle leerlingen op donderdag 19 december in de avond verwacht worden voor 

het gezamenlijke Kerstfeest. Doordat de leerlingen op deze avond een (verplichte) activiteit van school 

hebben, start de Kerstvakantie op 20 december om 12.00 uur. 

 

Oproep: 

Voor de kerstviering zijn wij op zoek naar glazen groente-  

of babyvoeding potjes (waar waxinelichtjes in kunnen).  

Graag ontvangen we ze natuurlijk wel schoon en zonder etiket.  

Inleveren kan bij de leerkrachten. Alvast bedankt! 

 
Luizencontrole 
------------------------------------------------------------------- 

Het is ontzettend vervelend als uw kind last heeft van luizen, maar weet dat u hier van tevoren niets aan kan 

doen. Het overkomt nagenoeg iedereen een (paar) keer in het leven. Bij kinderen is het risico groter, omdat 

ze samenspelen en werken op school met andere kinderen en hierdoor dichter bij elkaar komen. 
 

Afgelopen woensdag heeft er een luizencontrole op school plaatsgevonden. We kunnen u melden dat we “ze” 

onder controle hebben en er geen leerlingen (meer) zijn met luizen. Luizenmoeders, bedankt voor jullie inzet! 
 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het RIVM op https://www.rivm.nl/hoofdluis.  

 
Tijdstip aanvang school 
------------------------------------------------------------------- 

Wij willen u graag attent maken op het volgende uit de schoolgidsbijlage: 

Kinderen zijn ’s ochtends vanaf 8.15 uur welkom op het plein, de leerlingen uit groep 3 t/m 8 blijven op het plein tot aan 

de eerste bel om 8.25 uur. De leerlingen van groep 1-2 kunnen vanaf 8.20 uur naar de klas gebracht worden, waar een 

inloop start. Om 8.30 gaat de tweede bel, alle kinderen zijn dan aanwezig in de klas en dan starten de lessen. Bij slecht 

weer mogen alle kinderen vanaf 8.20 uur naar binnen, naar hun eigen klas. 
 

Wij vinden het fijn dat onze leerlingen doorgaans op tijd op school zijn, maar wij merken tegelijkertijd dat 

kinderen (soms) eerder op school zijn dan 8.15 uur en vaker naar binnen komen. Dit geeft af en toe lastige 

situaties voor onze leerkrachten, omdat zij nog aan het voorbereiden zijn of in gesprek zijn met elkaar of met 

een ouder.  
 

In verband met de verantwoordelijkheid voor onze leerlingen - want bij wie ligt deze als ze om 8.05 uur op 

school zijn? - willen wij u vragen om rekening te houden met het bovenstaande. 

https://www.rivm.nl/hoofdluis
https://www.rivm.nl/hoofdluis
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Onze jarige kanjers 
------------------------------------------------------------------- 

24 november Stijn Ranter Groep 5 

25 november Kris Rijstenberg Groep 7 

1 december Menno Eggengoor Groep 5 

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

▪ Flyer volleybaltoernooi leerlingen groep 5 t/m 8 

▪ Poster Sinterklaas in de Heugte 

▪ Uitnodiging intocht Sinterklaas in Gramsbergen 

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

’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 6 december 2019. 

 

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

 


