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Welkom
------------------------------------------------------------------Bij deze ontvangt u ’t Ravelijntje van vrijdag 5 februari 2021. Er is
veel besloten in de afgelopen week, waarvan misschien wel de
grootste verandering: de basisscholen heropenen hun deuren.
Dit betekent dat wij de tweede thuiswerkperiode afsluiten, hopelijk
blijft het ook bij deze twee…
Uitgebreid terugkijken op de thuiswerkperiode doe ik hier niet,
natuurlijk hebben wij dit als team wel gedaan. Voor het continue
verbeteren, waarmee er Arcadebreed gewerkt wordt, is het team
met vlag en wimpel geslaagd. Althans als u het mij vraagt…
Een leerzame periode sluiten we vandaag dan ook af. Op naar een
toekomst van fysiek onderwijs!
Rest mij om alle kanjers van kinderen en leerkrachten en de
toppers van ouders/verzorgers van De Ravelijn te bedanken:

Oud-papier containers
Nieuwsbrief
Start voorjaarsvakantie
Einde voorjaarsvakantie
Leerlingportfolio mee
naar huis

De recente kalender is te vinden op de website.

Schoolgegevens
Samenlevingsschool “De Ravelijn”
Zwolseweg 2
7786 BH Den Velde
Tel: 0524-562174
Mail : directie@slsderavelijn.nl
Website: www.slsderavelijn.nl

Jullie hebben het écht geweldig gedaan !

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

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

Heropening van de school
------------------------------------------------------------------In de afgelopen twee dagen heeft u verschillende brieven ontvangen met hierin de informatie over de
heropening van de scholen. Naast de schoolspecifieke maatregelen die u in de brieven heeft kunnen lezen,
lopen de algemene richtlijnen van het Rijksoverheid ook door natuurlijk. U kent ze inmiddels wel: niezen en
hoesten in de ellenboog, vaker je handen wassen, geen handen schudden, etc.
Snoeischaar nog niet terecht…
------------------------------------------------------------------Tijdens de kerstviering is er een snoeischaar zoekgeraakt. We hebben
nog wel een andere snoeischaar van iemand op school liggen.
Mocht iemand de verkeerde snoeischaar in huis hebben, dan horen we dit graag.
Het gaat om een snoeischaar waarbij aan de binnenkant van het handvat Menzo geschreven staat.
Bij voorbaat dank!
Kalender
------------------------------------------------------------------Vanwege de corona-maatregelen vinden er veel wijzigingen plaats in de kalender. Er vallen activiteiten uit en
andere activiteiten worden verplaats, zoals de Cito-toetsen. Hier hoeft u zich overigens niet druk om te
maken, heel onderwijzend Nederland zit in hetzelfde schuitje wat dit betreft en hiervoor vinden we wel een
oplossing. Wordt vervolgd dus…
We kunnen helaas niet ver in de toekomst kijken, aangezien we niet weten hoe het verder zal gaan. Houd
daarom de kalender op de website goed in de gaten voor de meest actuele stand van zaken.
Winterse weersomstandigheden verwacht
------------------------------------------------------------------Er worden dit weekend winterse weersomstandigheden verwacht.
Natuurlijk gaan wij ervan uit dat wij hier alleen maar heel veel
sneeuwpret aan gaan beleven. Echter realiseren wij ons dat het ook
behoorlijk wat verkeershinder op zou kunnen leveren. Wij willen na
de hele periode van thuisonderwijs de leerlingen maandag graag
weer fysiek ontmoeten, maar mocht dit niet verantwoord zijn, dan
zijn we genoodzaakt om het thuisonderwijs toch nog te verlengen
met een dag. Natuurlijk brengen wij u hiervan op de hoogte, zodra
wij meer duidelijkheid hebben. Houd de SchoolApp in de gaten!
U kunt de slee alvast wel afstoffen en rekening houden met Koning Winter.
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Onze jarige kanjers
------------------------------------------------------------------16 februari
21 februari

Bas Schepers
Perr Nijeboer

Groep 1
Groep 3

Overzicht bijlagen
------------------------------------------------------------------Flyer kindercursussen voorjaar 2021 – Inschrijven kan tot
12 februari via www.gewoonactief.nl (voorheen hardenbergkids.nl)

Tot slot
------------------------------------------------------------------De actie “Snerttijd” (www.snerttijd.nl) loopt nog door, u doet toch ook mee..?!
’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 19 februari 2021.

Het team van SLS De Ravelijn wenst u een
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