
 ’t Ravelijntje 
Jaargang 1   I   Nr. 7 
Vrijdag 06-12-2019 

 

“Een veilige plek om te groeien naar wie jij wilt zijn” 
 

 

 

 
 

 
 

 

 Inhoud 
 

 Welkom 

 Inrichting schoolplein 

 Verkeersveiligheid 

 Kerstviering 

 Cursus Kinder-EHBO 

 Bouwen @ Den Velde 

 Sinterklaas op “De Ravelijn” 

 Onze jarige kanjers 

 Bijlagen 

 Agenda 
 

07-12 Oud-papier 

wk 50 Voorlopige adviesgesprek-

ken VO - groep 8 

13-12 Dammen groep 5 t/m 8 

18-12 Werkgroep pleininrichting  

  vergadert 

19-12 Kerstviering 

20-12 Om 12.00u  kerstvakantie 

20-12 ’t Volgende Ravelijntje 

 

 

 

 

 

 

 Schoolgegevens 
 

Samenlevingsschool “De Ravelijn” 

Radewijkerweg 48 

7791 RH Radewijk 

Tel: 0524-562174 

Mail : directie@slsderavelijn.nl 

Website: www.slsderavelijn.nl 

 

 

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

Sinterklaas heeft inmiddels ons land weer verlaten, dat betekent 

dat wij ons vanaf vandaag weer richten op de Kerst. In deze 

nieuwsbrief is er opnieuw aandacht voor de verkeersveiligheid 

rondom de school, een oproep voor kinder-EHBO en natuurlijk 

blikken wij nog even terug op het Sinterklaasfeest. 

 
Inrichting schoolplein SLS “De Ravelijn” 
------------------------------------------------------------------- 

De werkgroep pleininrichting is inmiddels een aantal keren bij 

elkaar geweest voor overleg.  Daaruit voortvloeiend is er een 

oproep gemaakt voor hulp. 

 

Vorige week vrijdag is de vlog in alle groepen getoond.  

De werkgroep kan en wil het ontwerpen en aanleggen natuurlijk 

niet alleen doen, dus wordt er hulp gevraagd aan de leerlingen…  
 

[klik op de link hieronder voor de vlog] 

 
 

Zonder hulp van ouders, komt er geen nieuw schoolplein, dus de 

werkgroep is op zoek naar hulp bij het brainstormen, bij het 

opdoen van ideeën voor het ontwerp en bij de aanleg, want 

daarvoor geldt de uitdrukking ‘Vele handen maken licht werk’ 

zeker. Juist voor het aanleggen is uw hulp keihard nodig!  

 

Een oproep volgt wanneer er meer bekend is over de planning.  

Wilt u uw hulp nu al aanbieden, dan kan dat natuurlijk door te 

mailen naar ebreukelman@sg-owsa.nl.  
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Verkeersveiligheid 
------------------------------------------------------------------- 

 
Wij merken dat er af en toe (te) hard gereden wordt voor de school en op de school-thuisroutes, ook door 

ouders van onze school.  

Wilt u er alstublieft rekening mee houden dat u bij het brengen en halen van uw kind(eren), andere leerlingen 

van de school op de fiets tegen zult komen onderweg. U moet er ook niet aan denken dat u een klasgenootje 

of schoolgenootje van uw kind onder de auto heeft, toch..?!  

Namens alle meesters, juffen en kinderen van de school: heel erg bedankt! 

 
Kerstviering 
------------------------------------------------------------------- 

U zult begin volgende week een uitnodiging ontvangen voor de kerstviering, tevens komt het opgaveformulier 

voor het klaarmaken van het diner snel uw kant op. Houd er rekening mee dat alle leerlingen op donderdag 

19 december vanaf 16.15 uur verwacht worden in de Heugte. De kerstvering zal rond 19.45 uur ten einde zijn. 

Doordat de leerlingen op deze avond een (verplichte) activiteit van school hebben, start de Kerstvakantie op 

20 december om 12.00 uur. 

 

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… 

 
Kinder-EHBO 
------------------------------------------------------------------- 

De ouders die meedraaien in het overblijfrooster hebben inmiddels op de overblijf-app een uitnodiging 

ontvangen om mee te draaien in de cursus kinder-EHBO aan ouders of om, voor degene die de cursus al 

gedaan hebben, deel te nemen aan de herhalingscursus kinder-EHBO. 

De cursus wordt kosteloos aangeboden door de school. Wilt u uzelf opgeven voor de cursus, dan kunt u dit 

tot 1 februari 2020 per mail doen naar ebreukelman@sg-owsa.nl. Een voorwaarde is wel dat u mee gaat 

draaien in het overblijfrooster (al is het maar voor een paar keer). 

 

De data van de opleiding:     De datum van de herhalingscursus: 

Dinsdag 3 maart 2020 vanaf 19.00 uur.    Woensdag 11 maart 2020 vanaf 19.00 uur 

Dinsdag 10 maart 2020 vanaf 19.00 uur. 
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Bouwen @ Den Velde 
------------------------------------------------------------------- 

Er hebben in de afgelopen week veel bouwwerkzaamheden plaatsgevonden in Den Velde; de vloeren zijn 

gestort en de eerste wanden zijn geplaatst. Onderstaand een fotoreportage (op willekeurige volgorde). 
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Sinterklaasviering 2019 
------------------------------------------------------------------- 

Het raadsel van de bouwkeet op het plein is opgelost, de hulp van de 

pieten aan de bouw in Den Velde heeft zoals u heeft kunnen zien in 

dit Ravelijntje zeker geholpen en de school heeft bezoek gehad van de 

Sint en drie pieten. Oftewel: Het Sinterklaasfeest van 5 december was 

een goot succes! 

 

In de school-app, onder groepen, verschijnen in komende week de 

foto’s van het Sinterklaasfeest op De Ravelijn.  

 

Organisatie, Sinterklaas en Pieten: Bedankt voor de mooie dag! 

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

7 december Sophie Bouma Groep 3 

10 december Elisa Lentz Groep 1 

12 december Mees Hilbink Groep 8 

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

▪ Flyer Kidsmiddagen Zwembad de Slag  

▪ Poster Combi Trefbal Toernooi Hardenberg > opgave via www.hardenbergkids.nl  

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

’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 20 december 2019. 

Het team van Samenlevingsschool “De Ravelijn” wenst u een 
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