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Vrijdag 19-02-2021

Welkom
------------------------------------------------------------------Heeft u ook zo genoten van afgelopen weekend op het ijs?
Wat was het fijn om alle blije gezichten te zien, even de
gezelligheid te ervaren, voor mij voelde het alsof corona even niet
bestond. En natuurlijk houd je je al dan niet bewust aan de
maatregelen...
Ik heb in ieder geval genoten en onze “bekende buurman” uit
Loozen ook, dit heeft hij bezongen in het tv-programma Matthijs
Gaat Door. Voor als u het nog niet gezien/gehoord heeft, bij deze
de opname met een wellicht voor u herkenbare clip:

Agenda
22-02 Start voorjaarsvakantie
26-02 Einde voorjaarsvakantie
05-03 Leerlingportfolio mee
naar huis
06-03 Oud-papier containers
12-03 Nieuwsbrief
15-03 Start oudergesprekken >
uitnodiging volgt!
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

Na een witte periode en een prachtig schaatsweekend kunnen we
stellen dat we ineens weer in het voorjaar zitten.
April doet wat die wil, maart roert zijn staart, maar we zitten nog
maar in februari en we zijn van -15 graden afgelopen weekend naar
+15 graden in aankomend weekend gegaan, te bizar.
De school is na de lockdown inmiddels twee weken geopend en
met veel voldoening kan ik u melden dat het goed loopt. Natuurlijk
hebben wij nog te maken met alle corona-maatregelen en we zijn
er ook nog lang niet vanaf, maar we kunnen weer datgene doen
wat wij het liefst doen en dat is kinderen onderwijzen, in de klas
met elkaar.
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Snoeischaar terecht
------------------------------------------------------------------De snoeischaar die voor de kerstvakantie zoek was geraakt is inmiddels terecht.
Kalender
------------------------------------------------------------------Vanwege de corona-maatregelen vinden er veel wijzigingen plaats in de kalender. Er vallen activiteiten uit en
andere activiteiten worden verplaatst. 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.
Leerlingportfolio’s mee
------------------------------------------------------------------Op 5 maart, de vrijdag in de week na de voorjaarsvakantie, krijgt iedere leerling zijn/haar portfolio mee naar
huis. Het is een vervangend document voor het rapport zoals deze in het verleden meeging met de kinderen.
Het portfolio is een stuk uitgebreider en bestaat uit tabbladen en documenten die kinderen, al dan niet
samen met de leerkracht, opstellen. Het is een dynamisch document, wat wil zeggen dat er steeds dingen
aangevuld worden, hierin mogen de kinderen zelf meebeslissen in wat ze er wel en wat ze er niet in willen
hebben. Op deze manier wordt het echt een document van het kind, en dat vinden wij belangrijk.
Er zal een begeleide brief bijkomen met een korte toelichting over het waarom en het wat. Het team is heel
erg blij met deze ontwikkeling, het komt namelijk ten goede aan het eigenaarschap* waar wij zo op inzetten
op De Ravelijn.
* Als kinderen zelf actief betrokken worden bij hun eigen ontwikkeling worden ze eigenaar van hun eigen
leerproces: zo ontstaat eigenaarschap. Kinderen die eigenaar zijn van hun eigen leerproces zijn meer
betrokken en gemotiveerd en halen hogere leerresultaten.
EU-Schoolfruit
------------------------------------------------------------------Na de lockdown is het leveren van schoolfruit ook weer opgestart. Na de voorjaarsvakantie zal er ook weer
fruit geleverd worden voor de woensdag, donderdag en de vrijdag. Houd de SchoolApp in de gaten, hierop zal
op 1 of 2 maart vermeld worden welk
fruit er geleverd gaat worden in die
week. Het EU-Schoolfruit loopt door tot
en met 4 juni 2021.
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POS De Ravelijn - Kinderwereld
------------------------------------------------------------------Bij POS De Ravelijn werken we op dit moment aan het thema “Welkom Puk!”. In dit thema maken de kinderen
kennis met Puk. Sommige kinderen kennen Puk al, andere nog niet. Samen gaan we Puk wegwijs maken in de
groep. De kinderen vertellen aan Puk hoe ze heten en laten Puk zien wat ze op de peuteropvang allemaal
doen; zoals spelen in de hoeken, aan tafel of buiten, voorlezen, liedjes zingen in de kring, eten, naar de wc
gaan en opruimen.
Wat gaan wij doen bij POS De Ravelijn:
• Samen met de kinderen ontdekt Puk de peuteropvang. Wat doe je aan tafel en wat in de bouwhoek, de boekenhoek
of de huishoek? Waar kun je picknicken en buitenspelen?
• De kinderen laten aan Puk zien waar het speelgoed staat en helpen mee de groepsruimte gezellig te maken.
• Samen ruimen ze op en zingen daarbij een opruimliedje.
• Ze gooien proppen papier in de prullenbank en maken samen een kunstwerk voor aan de muur.
• De jongste kinderen geven Puk een schone luier en de oudste kinderen laten aan Puk zien hoe hij op de wc kan
plassen.
• Puk raakt ook een keer zoek en alle kinderen helpen mee om Puk te vinden.
Wat kunt u thuis doen?
• Samen een klusje doen; Vraag uw kind tijdens de gewone dagelijkse bezigheden thuis om iets voor u te pakken of op
te ruimen. Laat uw kind bijvoorbeeld zijn T-shirt pakken bij het aankleden, of laat hem helpen de boodschappen op te
ruimen. Prijs uw kind voor zijn hulp.
• Samen praten; Kijk samen met uw kind naar foto’s van jullie gezin of familie. Herkent hij de personen die op de foto’s
staan? Kan hij de namen noemen?
• Zingen; Zing tijdens het opruimen thuis het opruimliedje 'Wij gaan opruimen, wij gaan opruimen. Zet het waar het
hoort, de spullen soort bij soort. Wij gaan opruimen, wij gaan opruimen. Ruim de boel maar op!'
Woorden
Ook in dit thema werken we weer aan de uitbereiding van de woordenschat. Hieronder een selectie van de woorden die
spelenderwijs aan bod komen:
• De bezem, de blokken, de puzzel, de emmer, de plant, de prullenbak, de rugzak, puzzelen.
• De bouwhoek, de huishoek, de wc, de kast, rommel, opruimen, poetsen, schoonmaken.
• De kring, gezellig, hallo, hoe heet jij?
• Leeg, nat, netjes, schoon, vies, vol, onder.
• Speelgoed, bouwen, gooien, helpen, ophangen.
• De lijm, het papier, plakken, de kwast, het schilderij, tekenen.

Omdat betrokkenheid van ouders een positieve invloed heeft op het leerproces van kinderen, bieden we ook
activiteiten aan die ouders thuis met hun kind kunnen doen. Middels een brief voorafgaand aan een nieuwe
thema ontvangen ouders hierover informatie.
Wij wensen kinderen en ouders veel plezier met het thema Welkom Puk!
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RONDLEIDING/INSCHRIJVEN .
Wilt u ook een plekje voor uw kind bij Kinderwereld?
Schrijf u dan nu in of vraag een rondleiding aan via onze website: www.kinderwereld.info
of specifiek voor POS De Ravelijn: www.kinderwereld.info/den-velde.
Locatiehoofd: Paulien koster paulien@kinderwereld.info
Actie Snerttijd
------------------------------------------------------------------Zoals u weet via de nieuwsbrief, de SchoolApp, de website en de Facebookpagina van SLS De Ravelijn doen wij
mee aan de lokale actie Snerttijd. Bij de tussenstand waren wij de school met de meest verkochte snert,
helemaal geweldig!! Dit willen wij natuurlijk graag zo houden. Op 26 en 27 februari staat de drive-in XL
gepland, dus snert bestellen kan nog! U kunt de volgende link gebruiken om direct in de goede snertkar te
komen om SLS De Ravelijn te steunen: https://snerttijd.nl/snertkar/?c=SLS%20De%20Ravelijn&a=2.
Onze jarige kanjers
------------------------------------------------------------------21 februari
27 februari
28 februari
3 maart
4 maart
6 maart
8 maart

Perr Nijeboer
Silas Klokkert
Koen Eggengoor
Tom Iemhoff
Tygo ter Wijlen
Denise Runhart
July van der Haar

Groep 3
Groep 3
Groep 6
Groep 3
Groep 5
Groep 7
Instroom

Tot slot
------------------------------------------------------------------’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 12 maart 2021.

Het team van SLS De Ravelijn wenst u een
prettig weekend en een
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