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Welkom
------------------------------------------------------------------Inmiddels zitten wij alweer in het einde van maart. De lente is
officieel van start gegaan, voor velen het mooiste seizoen van het
jaar. Met de start van de lente gaan we ook al hard naar het
Paasfeest en voor veel ouders met jonge kinderen zoal ik, is het
ook weer feest: de klok gaat een uur vooruit. Of toch achteruit.? En
nu de Avondklok verlengd is met een uur, winnen we ten opzichte
van de oude tijd twee uur of blijft het nu juist gelijk?? Best
ingewikkeld is het…
Dit vindt Peter Heerschop, columnist van o.a. Radio 538 ook. Hij
legt het even uit in de afsluiting van zijn wekelijkse column “Lieve
Marianne…” Misschien dat het met het luisteren van nu wat
duidelijker wordt, het heeft mij erg geholpen.

Agenda
31-03
02-04
04-04
05-04
06-04

Paasviering voor kinderen
Goede vrijdag (lln. VRIJ)
Oud-papieractie
Tweede Paasdag (lln. VRIJ)
MR vergadert

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

[klik op de foto voor de link naar het fragment]

In dit Ravelijntje is er aandacht voor de Actie Snerttijd; leest u over
een nieuwe corona-update en de aanleg van een loofgang van
wilgentakken. Verder zijn er korte items over de ouderbijdrage, de
bingo van de Kindernevendienst, een vooraankondiging van het
tevredenheidsonderzoek en de Paasviering voor kinderen. Ook is er
ingezonden informatie van POS De Ravelijn.

Veel leesplezier!

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

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

Actie Snerttijd
------------------------------------------------------------------Begin november bedacht de Ronde Tafel 79 Noord Salland het idee om samen met de gehele Hardenbergse
samenleving Snert te gaan verkopen voor een goed doel. Samen strijden tegen eenzaamheid onder ouderen,
maar daarnaast ook verenigingen, kerken, plaatselijke belangen en scholen een financieel steuntje in de rug
geven. Hiermee werd Actie Snerttijd geboren…
Een mooi initiatief waar velen van u gehoor aan hebben gegeven.
Want het heeft ook in de Stentor gestaan: SLS De Ravelijn is de school die de meeste snert heeft verkocht!
Iets waar wij als school heel trots op zijn. Waar een kleine school groot in kan zijn!
U heeft, met alle anderen die De Ravelijn gesteund hebben,
70 liter snert gekocht! Dit heeft een mooi bedrag voor de
school opgeleverd, waar wij iets moois/tastbaars voor gaan
doen. De komende week overleggen we in team waar wij
de € 175,- aan willen gaan besteden…
Natuurlijk communiceren wij de uitkomst met u!
Folder Boer Burger Beweging
------------------------------------------------------------------In de week voor de verkiezingen hebben enkele ouders een folder van de BBB van hun kind gekregen. Wij
willen benadrukken dat dit geen communicatie vanuit de school is geweest, maar een initiatief van een
leerling uit de bovenbouwgroep. Er was afgesproken dat deze folder alleen aan volwassenen gegeven mocht
worden en niet aan kinderen. Toch is hier wat misgegaan. Op zich geen ramp natuurlijk, maar als school willen
wij wel gezegd hebben dat wij nooit zulke politiek gerelateerde informatie met u zouden delen. Wij hebben
respect voor de vrijheid van meningsuiting en het stemrecht, waarin wij geen partij willen kiezen of uitdragen.
Corona-update
------------------------------------------------------------------In een nieuwsitem via de website en de SchoolApp hebben wij aandacht gevraagd voor alertheid voor de
coronamaatregelen op school. Momenteel zitten er verschillende leerlingen en gezinnen in quarantaine,
omdat er corona geconstateerd is bij (één van de) familieleden. De ene heeft amper klachten, de ander is er
echt heel ziek van. Hen willen wij heel veel beterschap wensen!
Waar wij echt heel dankbaar voor zijn!
Vanwege de alertheid van ouders/verzorgers door kinderen vroegtijdig thuis te houden bij klachten (binnen
het gezin), betekent het voor onze school dat er nog geen hele klassen in quarantaine hoeven. Dit willen wij
natuurlijk heel graag zo houden! Bij veel scholen om ons heen speelt dit namelijk wel, en soms in grote mate,
vandaar onze oproep voor alertheid. Bedankt voor uw begrip en blijf / word snel gezond!
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Nieuws van POS De Ravelijn
------------------------------------------------------------------Deze week sluiten we het thema Welkom Puk af. Het nieuwe thema dat vanaf 5 april centraal staat binnen
POS De Ravelijn is: ‘Dit ben ik!’ In het thema ‘Dit ben ik’ staat het lichaam centraal. De kinderen kijken naar de
verschillende delen van hun lichaam, kijken wat je hiermee kunt doen en praten hierover. We hebben het
thema onderverdeeld in subthema’s, de activiteiten staan iedere week in het teken van een bepaald zintuig.
In de eerste week staat ‘het gehoor’ centraal en doen de kinderen mee aan de volgende activiteiten:




Kinderen doen een luisterspelletje waarbij ze op zoek gaan naar een
tikkende wekker.
We kijken naar elkaars oren en praten over verschillen. En hoe zien
de oren van een olifant of een muis eruit?
We doen een luister-memory. We gebruiken daarvoor verschillende
potjes gevuld met rijst, macaroni, knikkers, legoblokjes etc. Kunnen
de kinderen dezelfde bij elkaar zoeken? De jongste kinderen gebruik
en de potjes nog niet als memoryspel, maar horen misschien al wel
verschillen.

De tweede week staat ‘de reuk’ centraal. Een greep uit de activiteiten:





Kinderen ruiken aan verschillende voedingsmiddelen of voorwerpen en geven aan of ze het lekker vinden
ruiken. Zo maken ze kennis met verschillende geuren.
Kinderen krijgen allemaal een rietje en ontdekken het verschil tussen blazen en zuigen. Kinderen die kunnen
blazen gaan toveren met verf en afwasmiddel. Ze blazen met een rietje prachtige gekleurde verfbellen.
Kinderen smeren elkaars handen (en voeten) in met bodylotion. Hoe voelt dat? En hoe ruikt het? We gebruiken
de woorden vinger, handen, nagels, pols.
We doen een dieren neuzen spel.

De derde week staat in het teken van ‘voelen’ waarvoor we de volgende activiteiten ondernemen:




De kinderen voelen met hun voeten in een bak met zand, stro en water.
We maken een voelbak en kinderen raden, zonder te zien wat er in de voelbak zit, welke voorwerpen ze in hun
hand hebben.
Kinderen krijgen een werkblad met daarop een afbeelding van ‘Puk’ en maken hem blij of verdrietig. Dit zijn
mijn wangetjes (liedje) Dit zijn mijn wangetjes, en dit is mijn kin. Dit is mijn mondje, met tandjes erin. Dit zijn
mijn oortjes, mijn oogjes mijn haar. Nu nog mijn neusje en dan ben ik klaar!

Week 4 staat in het teken van ‘zien’. Een greep uit het activiteitenaanbod:




Kinderen maken een knutselwerk van hun lichaam.
Kinderen bootsen gezichten na, herkennen de gevoelens boos en blij, en beelden deze uit.
Met witte kaarsen maken kinderen een tekening. Dat is raar, er is niets te zien?! Maar wat gebeurt er als je er

met waterverf overheen gaat?
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Week 5 staat in het teken van ‘proeven’ waarvoor we de volgende activiteiten ondernemen:





We doen een proefspelletje en praten hier met de kinderen over. Is het lekker? Is het vies? Is het zoet of juist
zuur?
De jongste kinderen spelen met slagroom.
Kinderen knutselen een spiegel en kijken in de spiegel als ze aan het eten zijn.

Wij wensen kinderen en ouders veel plezier met het thema Dit ben ik!
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
Als school vinden wij de peutergroep op school een grote meerwaarde, dus mocht u in uw omgeving nog
mensen kennen met kinderen in peuterleeftijd (2 tot 4 jaar), laat hen dan weten dat ze op (POS) De Ravelijn
terecht kunnen. Samen voor een vloeiende doorgaande lijn naar de basisschool...
Ouderbijdrage 2020-2021
------------------------------------------------------------------Afgelopen week heeft uw oudste kind de factuur (op papier) meegekregen voor de ouderbijdrage van uw
kind(eren). Van deze inkomsten worden er leuke dingen georganiseerd voor de Ravelijnkinderen.
Vooraankondiging tevredenheidsonderzoek
------------------------------------------------------------------Vandaag heeft uw (oudste) kind een brief ontvangen met een vooraankondiging voor het tevredenheidsonderzoek binnen Onderwijsstichting Arcade. Eens in de twee jaar wordt dit onderzoek afgenomen. Er zijn drie
vragenlijsten: één voor ouders/verzorgers, één voor alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 en één voor het
personeel. De vragenlijsten zijn digitaal en worden anoniem verwerkt.
Wij hopen op veel respons van u zodat wij weten wat we goed doen en waar verbeterpunten liggen…
Paasviering voor kinderen
------------------------------------------------------------------Vandaag heeft uw kind een uitnodiging voor de Paasviering op school meegekregen. Helaas kunnen we dit
vanwege de corona-omstandigheden niet met ouders/verzorgers vieren. Natuurlijk laten wij het ook niet
zomaar voorbij gaan. De Paascommissie heeft een leuke ochtend (op woensdag 31 maart) georganiseerd!
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Bingo Kindernevendienst PKN Radewijk
------------------------------------------------------------------Het team van de Kindernevendienst Radewijk organiseert op woensdag 31 maart om 14.00 uur een online
bingo voor alle kinderen. Opgeven kan tot 29 maart via de mail of WhatsApp naar Ellen Verstraaten.
Bijlage aan deze nieuwsbrief: De uitnodiging (ook te vinden in de SchoolApp).
Loofgang van Wilgentakken
------------------------------------------------------------------In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat het Zone College (voorheen Groene Welle) een paar
facetten voor de aanleg van de Groene Schoolpleingedeeltes op zich neemt. Een win-win situatie; studenten
doen praktijkervaring op, wij krijgen een meer natuurlijke uitstraling op ons plein. Iets wat wij graag willen,
gezien de omgeving waarin onze school staat. Afgelopen woensdag is een loofgang van wilgentakken
geplaatst, gesnoeid in de tuin van de fam. Hakkers (ook een win-win situatie). Volgende week wordt er een
ligusterhaag geplaatst langs het hek en een week later worden de wilgentakken gebonden en bulten op het
Groene Schoolplein afgewerkt en ingezaaid.
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Onze jarige kanjers
------------------------------------------------------------------27 maart
3 april
7 april

Robin Schepers
Juf Nelleke Hakkers
Sven Eggengoor

Groep 3
Groep 8

Overzicht bijlagen
------------------------------------------------------------------Uitnodiging Bingo Kindernevendienst PKN Radewijk
Tot slot
------------------------------------------------------------------’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 9 april 2021.

Het team van SLS De Ravelijn wenst u prettig weekend en

Let goed op elkaar en blijf / word snel gezond !
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