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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 ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het jaar 2020. Een 

jaar waarin de Ravelijn grote ontwikkelingen en veranderingen 

door zal maken. Het jaar waarin wij ons compleet (ver)nieuw(d)e 

gebouw in Den Velde zullen gaan betreden. Een interessant jaar, 

spannend, maar hopelijk voornamelijk succesvol. 
 

In dit Ravelijntje is er aandacht voor de geplande onderwijsstaking 

op 30 en 31 januari en hoe De Ravelijn hier mee om zal gaan; het 

ouderportaal van ons leerlingvolgsysteem ParnasSys en hoe het 

staat met de verbouwing in Den Velde. 

 
Leerlingvolgsysteem ParnasSys 
------------------------------------------------------------------- 

Op school werken wij met het leerlingvolgsysteem (LVS) van 

ParnasSys. Van elke leerling worden hierin de behaalde scores en 

cijfers gedocumenteerd, maar ook de gespreksverslagen en 

absenties. ParnasSys heeft ook een ouderportaal, waarin u als 

ouder de scores van uw kind(eren) kunt zien. Dit weekend ontvangt 

u een mail met de inloggegevens voor uw kind(eren), zodat ook u 

uw eigen kind(eren) kunt volgen.  

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

In de afgelopen week is de bouwcommissie bij elkaar geweest voor 

een overleg over de installatiewerkzaamheden aan ons nieuwe 

schoolgebouw. Hierin zijn details besproken, wat betekent dat de 

bouw op schema ligt; dit schooljaar de opening, volgend schooljaar 

starten in ons nieuwe gebouw! 

 

In de afgelopen weken is er flink doorgebouwd; de wanden staan, 

het metselwerk is in volle gang. Hierdoor worden de contouren van 

het eindresultaat al mooi zichtbaar.  

 

Mocht u even tijd hebben, neem dan een kijkje in Den Velde. 😉 
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Stakingsnieuws 
------------------------------------------------------------------- 

Wij zweten peentjes! 
 

Ondanks de nieuwe CAO, waarin een loonsverhoging van 4,5% is bedongen en er nieuwe 

functieomschrijvingen voor het onderwijsondersteunend personeel en directies zijn geformuleerd, hebben de 

bonden een nieuwe onderwijsstaking aangekondigd op 30 en 31 januari. De CAO geldt namelijk tot het einde 

van de huidige kabinetsperiode. Ook is de salariskloof tussen PO en VO nog lang niet gedicht en blijft het 

lerarentekort onverminderd stijgen. 

Het lijkt of de overheid het werkveld niet wil horen, terwijl de kwaliteit van het onderwijs voor onze leerlingen 

onder druk komt te staan door de tekorten. De invalpool is leeg, wat betekent dat er bij ziekte geen 

vervanging beschikbaar is, behalve door het intern op te lossen. U kunt u voorstellen dat dit extra werken 

voor onze eigen leerkrachten meer werkdruk oplevert. We maken ons hierover ernstige zorgen!  

Toch kiezen we ervoor om de school niet te sluiten op deze twee dagen. Wij willen onze leerlingen niet nog 

twee schooldagen ontnemen en onze ouders niet nogmaals belasten met een staking. 

 

Echter vinden wij het wél belangrijk om het sein te blijven afgeven en daarom draaien wij in het kader van  

“het wordt ons te heet onder de voeten” op 30 en 31 januari met een zogeheten tropenrooster. Dit wil zeggen 

dat wij op donderdag 30 en vrijdag 31 januari met aangepaste tijden lesgeven: 
 

Donderdag  

30 januari 2020 
 

(Van 8.00 tot 14.00 uur) 

8.00 – 12.00 uur les 

12.00 – 12.15 uur eten 

12.15 – 12.45 uur pauze 

12.45 – 14.00 uur les 
 

* Er is GEEN gym 

Vrijdag  

31 januari 2020 
 

(Van 8.00 tot 14.00 uur) 

8.00 – 12.00 uur les 
(groep 1-4 om 12.00 uur vrij) 

12.00 – 12.15 uur eten 

12.15 – 12.45 uur pauze 

12.45 – 14.00 uur les 

 

Het aankomende lerarentekort maakt ons onzeker en baart ons ernstig zorgen: 
 

Wij krijgen het er (te) warm van! 
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Kinkhoest 
------------------------------------------------------------------- 

In de bovenbouwgroep (groep 7-8) is kinkhoest geconstateerd. De incubatietijd is al voorbij, maar het is goed 

om het onder de aandacht te houden. 
 

• 1) Kinkhoest is een ziekte van de keel, neus en longen. 2) Het komt door een bacterie. 3) Klachten zijn verkoudheid en 

veel hoesten met heftige hoestbuien. 4) Kinkhoest gaat na 2 tot 4 maanden over. 5) De meeste kinderen krijgen 

prikken tegen kinkhoest. 6) Ook als zwangere kunt u een prik halen. Uw baby is dan vanaf de geboorte meteen 

beschermd. 

• Heeft iemand in uw gezin kinkhoest en heeft u ook een jonge baby? Of bent u zwanger? Bel uw huisarts. Er kunnen 

dan medicijnen nodig zijn.   
 

Voor meer informatie:     
https://www.rivm.nl/kinkhoest       I https://www.ggdijsselland.nl/publiek/mijn-gezondheid/infectieziekten/kinkhoestvaccinatie/  

 

Foto’s Kerstviering 
------------------------------------------------------------------- 

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

De fotoalbums zijn via de website nog niet beschikbaar. Dit komt doordat SchoolsUnited de beveiliging van 

het afgesloten gedeelte van de site nog niet voor elkaar heeft. Wanneer zij dit wel voor elkaar hebben, 

ontvangt u de inloggegevens om toegang te krijgen tot de fotoalbums via de website per mail.  

 
Damtoernooi 
------------------------------------------------------------------- 

Op 8 januari hebben drie teams van De Ravelijn meegedaan aan het damtoernooi voor groep 5-8 in De Binder 

in Gramsbergen; twee teams samengesteld door leerlingen van groep 7-8 en één team samengesteld door 

leerlingen uit groep 5-6.  

De teams bestonden uit 4 tot 5 kinderen en hebben gestreden tegen teams van andere scholen uit de 

voormalig gemeente Gramsbergen. Het was een gezellige en leuke middag met voor onze leerlingen prima 

resultaten! Net niet genoeg om door te gaan naar de regionale ronde in Westerbork… 
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Onze jarige kanjers 
------------------------------------------------------------------- 

23 januari Juf Ina 

25 januari Meester Erwin 

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

▪ Brief aan buurtgenoten over het oud-papier (deze wordt binnenkort in de buurt verspreid) 

 
Tot slot 
-------------------------------------------------------------------   
’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 31 januari 2020. 

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

 


