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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 heeft u de laatste nieuwsbrief van het jaar 2019. Wat is het 

snel gegaan… De tijd van Kerst en Nieuwjaar is vaak het moment 

om even terug te kijken; wat is er allemaal gebeurd in het 

afgelopen jaar? Voor onze school zijn deze gebeurtenissen 

gigantisch en wij zitten middenin een proces, met als doel: een 

unieke, veilige en toekomstbestendige plattelandsschool. Ook in 

2020 hebben wij u hier hard bij nodig. Te veel achteromkijken 

kunnen wij niet, omdat wij naar de toekomst willen, maar ook voor 

u geldt: wees trots op alles wat er al bereikt is! 
 

In dit Ravelijntje leest u over het Nieuwjaarsbuffet, over het 

Kerstfeest en de verbouwing. Veel leesplezier! 

 
Nieuwjaars Stamppotbuffet 
------------------------------------------------------------------- 

Beste leerlingen en ouders, 
 

Om het nieuwe jaar in te luiden vindt het Nieuwjaars 

Stamppotbuffet plaats op vrijdag 10 januari 2020.  

De organisatie is nog op zoek naar mensen die willen helpen bij de 

voorbereidingen: 

- Mensen die in de middag vanaf 14.00 uur kunnen helpen 
met het klaarzetten.  

- Iemand die heel veel jus wil koken. 
 

Als je kunt helpen graag zo snel mogelijk contact opnemen met Ina 

Haandrikman; 06-30754183 of ard.ina@hotmail.com. 
 

* Dit keer nodigen we alleen de kinderen en hun gezinnen uit.  

   Oma’s en opa’s en andere belangstellenden helaas niet. Dit  

   omdat we niet zeker weten of we voor iedereen dan genoeg te  

   eten hebben. 
 

* Wilt u eraan denken om zoveel mogelijk gepast geld mee te  

   nemen? Eten kost € 1,- per keer en koffie en thee € 0,50 per  

   keer.          

Tot 10 januari 2020! 
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Nieuws uit groep 3-4 
------------------------------------------------------------------- 

De kinderen zijn inmiddels wat gewend in/aan de groep, dus na de Kerstvakantie wordt er ’s ochtends bij het 

brengen afscheid van de kinderen genomen in de gang van de school en niet meer in de klas. Natuurlijk zijn er 

uitzonderingen en voor belangrijke vragen of mededelingen bent u altijd welkom en is de leerkracht altijd 

beschikbaar. 

 
Kerstviering 2019 
------------------------------------------------------------------- 

Afgelopen donderdag hebben wij met de school het Kerstfeest gevierd. Na een megagezellig en uitgebreid 

diner – met dank aan alle ouders die lekkere dingen hebben gemaakt – hebben alle deelnemers de tocht naar 

Bethlehem succesvol weten af te leggen. Over een prachtig verlicht pad, eindigend in de stal op Erve 

Ramaker, waar warme chocolademelk en koffie klaar stond. Nogmaals onze dank aan de familie Ramaker 

voor de sfeervolle ontvangst! En, kanjers van groep 8; goed gedaan! 

 

De organisatie komt nog met een evaluatie, zodat er goed  

gekeken kan worden naar de inrichting van het Kerstfeest in 2020.  

 

De foto’s van de viering verschijnen binnenkort in de SchoolApp. 

 
Kinder-EHBO (Herhaling) 
------------------------------------------------------------------- 

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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Sinterklaasviering 2019 
------------------------------------------------------------------- 

De foto’s van het Sinterklaasfeest staan inmiddels in de SchoolApp onder het tabblad Foto’s. 

 
Bouwen @ Den Velde 
------------------------------------------------------------------- 

In de afgelopen weken is er weer flink gebouwd aan ons nieuwe schoolgebouw. Mocht u even tijd hebben, 

neem dan even een kijkje in Den Velde, de contouren met wanden zijn inmiddels zichtbaar. 

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

23 december Demi Waterink Groep 6 

24 december Juf Harmke  

25 december Stan Jurgens Groep 8 

31 december Maik Klaarenbeek Groep 3 

6 januari Daniëlle van Gijzen (adm.)  

7 januari Nyna ter Maat Groep 5 

 
Tot slot 
-------------------------------------------------------------------    Wie is deze “Foute” Kerstvogel? 
’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 10 januari 2020. 

 

Het team en de kinderen van Samenlevingsschool “De Ravelijn” wensen u fijne feestdagen en  
hopen u weer in goede gezondheid te ontmoeten in 2020! 


