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 Welkom 

 Open Dag  

 HVO en GVO 

 ANWB Fonds Helpt (ingezonden) 

 Werkgroep pleininrichting 

 SchoolsUnited App 

 Nieuw bord voor de school 

 Fietsen plaatsen 

 Jarige kanjers 

 Bijlagen 

 Agenda 
 

05-09 Oud-papier 

08-09 MR vergadert 

15-09 Prinsjesdag 

15-09 Ina, Janet afwezig – cursus 

18-09  Studiedag team –  

  Alle leerlingen zijn VRIJ! 

21-09 Start Cito-toetsen 

30-09 Start Kinderboekenweek 
 

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 

 

 

 

Welkom 
------------------------------------------------------------------- 

Wij draaien weer… 

 

Op 17 augustus zijn wij van start gegaan met het nieuwe 

schooljaar. Wederom een bijzonder schooljaar, want we hebben 

zoals u weet ons totaal vernieuwde gebouw betreden. Wat een 

genot om hier te mogen werken; mooie ruimtes, passende 

kleurencombinaties, alles nieuw, fris en schoon! 

Gelukkig is de opening niet onopgemerkt gebleven! Zo hebben we 

de voorpagina van De Toren (van 19 augustus jl.) gehaald, stonden 

we met een foto en een verwijzing op de voorpagina van het 

gedeelte Vechtdal in De Stentor van zaterdag 22 aug jl. en is een 

filmopname van de opening te zien op de Facebookpagina van 

Onderwijsstichting Arcade. 

 

Via de volgende links kunt u de nieuwsitems nog eens nalezen: 

 
De Toren:  

 

 

      

De Stentor: 
 

Genoeg positieve aandacht voor onze unieke en moderne 

samenlevingsschool op het platteland. Nu is het zaak om er met 

elkaar een geweldige tijd van te maken voor uw kind(eren). Alle 

ingrediënten voor goed onderwijs zijn aanwezig.  

 
Open Dag 
------------------------------------------------------------------- 

De Open Dag van vrijdag 21 augustus is goed bezocht door ouders, 

verzorgers, broers/zussen en opa’s & oma’s. Er waren heel veel 

positieve reacties, dit geeft ons, het team, veel energie om er flink 

tegenaan te gaan en er een succes van te maken.  

Bedankt voor uw komst! 

mailto:directie@slsderavelijn.nl
http://www.slsderavelijn.nl/
https://www.detoren.net/detoren/sls-de-ravelijn-opent-schooljaar-op-nieuwe-locatie
https://www.slsderavelijn.nl/index.php?page=77&article_id=408
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HVO en GVO 
------------------------------------------------------------------- 

Onze namen zijn Anne Boot en Gwendy Veldhuis en dit schooljaar verzorgen wij weer samen de lessen 

vormingsonderwijs op de school van uw kind(eren). Juf Gwendy heeft haar rooster kunnen aanpassen en 

zodoende kunnen wij nu ook allebei twee keer per week komen: op de dinsdag- én donderdagmorgen. 

Wij zijn allebei al een flink aantal jaren met ontzettend veel plezier werkzaam in dit mooie vak. We werken op 

verschillende basisscholen in de regio. Afgelopen dinsdag zijn we gestart. Het was erg fijn om velen na zo’n 

lange tijd weer terug te zien, kennis te maken met nieuwe kinderen en het prachtig verbouwde schoolgebouw 

te mogen bewonderen. Wat is het mooi geworden; we hebben onze ogen uitgekeken! Wij hopen er met de 

kinderen een fijn, gezellig en leerzaam jaar van te maken! Bijgaand vindt u nog iets meer informatie over ons 

vak en onze lessen.  
 

Met vriendelijke groet,  

Anne Boot-Römelingh (GVO) & Gwendy Veldhuis (HVO) 

 

De lessen Godsdienstig Vormingsonderwijs: 

Tijdens de lessen GVO leren de kinderen veel bijbel- en spiegelverhalen kennen.   

Ook horen zij mooie verhalen uit andere grote wereldreligies, zeker in de bovenbouw.  

Deze verhalen helpen de kinderen om na te denken over grote en kleine thema’s in  

hun eigen leven. Er is ook aandacht voor belangrijke (religieuze) feesten. Daarnaast  

is er ruimte voor een gesprek, een creatief werkje of spelletje. Soms is er iemand of  

iets waar de kinderen veel aan moeten denken, bijvoorbeeld iemand die ziek is, een examen moet doen, jarig 

is of is overleden. Bij aanvang van de les mogen de leerlingen daarvoor een kaars aansteken. Veel leerlingen 

vinden dit fijn en maken daar gebruik van. De komende periode zullen de GVO-lessen in het teken staan van 

kennismaken en het thema tijd. Daarbij zal veel aandacht zijn voor rituelen. De leerlingen zullen leren wat een 

ritueel is. Ze maken kennis met rituelen in het dagelijkse leven, maar ook met een aantal rituelen die 

belangrijke momenten in een mensenleven markeren, zoals bijvoorbeeld die rond een geboorte of het einde 

van de kindertijd.   
 

De lessen Humanistisch Vormingsonderwijs: 

De eerste weken zullen we proberen elkaar beter te leren kennen en HVO zichtbaar te maken, want wat is 

HVO nu eigenlijk? Heel kort gezegd: HVO is zeggen wat je denkt, wilt en voelt, maar ook luisteren naar wat 

een ander bedoelt. De kernwaarden Vrijheid, Verbondenheid, Gelijkheid, Redelijkheid en Natuurlijkheid 

komen in de HVO-lessen aan bod. Creativiteit, filosoferen, vragen stellen, onderzoeken, ontdekken, 

verantwoordelijkheid nemen, keuzes maken en onderbouwen zijn belangrijk  

in de lessen van HVO.  Daarna gaan we starten met het thema ‘Van alle tijden’.  

Het belooft een fijn schooljaar te worden en er zullen vast weer prachtige  

‘onderzoeksmomentjes’ en verschillende mooie antwoorden komen op de  

verschillende vragen die we aan elkaar zullen stellen! 
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ANWB Fonds Helpt – Ingezonden brief 
------------------------------------------------------------------- 

Er ligt een bedrag van € 10.000 te wachten op 12 inspirerende maatschappelijke projecten. Het geld komt 

van het ANWB Fonds. Vanaf 31 augustus 2020 kunnen scholen, particulieren en andere organisaties zich 

aanmelden en zo kans maken dat hun project gerealiseerd wordt.  

 

Heeft u ook een idee waarmee Nederland mobieler, toegankelijker of verkeersveiliger wordt? Het ANWB 

Fonds helpt lokale initiatieven of projecten in het hele land met een financiële bijdrage. Denk bijvoorbeeld 

aan het verkeersveiliger maken van de schoolomgeving of de school toegankelijk maken voor mensen met 

een beperking. Of zit u met een uitdaging met betrekking tot het doorvoeren van de corona-maatregelen 

binnen deze drie thema's? Met de speciale campagne ‘ANWB Fonds helpt je op weg’ steunt het ANWB Fonds 

twaalf projecten – één per provincie – met een financiële bijdrage van maximaal € 10.000 zodat uw plan 

werkelijkheid kan worden!  Aanmelden kan tussen 31 aug en 6 okt. Na een selectie kan iedereen in Nederland 

een stem uitbrengen via www.anwb.nl/anwbfondshelpt op het  

meest inspirerende project. 

Uit de top 3 per provincie wordt half december door de ANWB  

Adviescommissie één project in iedere provincie tot winnaar  

gekozen. In januari 2021 is de prijsuitreiking. 

 

Stuur uw project in via www.anwb.nl/anwbfondshelpt  

uiterlijk 5 oktober! Voor vragen mailt u naar: donaties@anwb.nl  

 
Werkgroep pleininrichting 
------------------------------------------------------------------- 

Ook in de vakantie is er doorgewerkt door een groot aantal ouders om het schoolplein zo te maken zoals het 

er nu bij ligt. Veel werk is er al verzet, het gedeelte van het Groene Schoolplein is in de komende weken aan 

de beurt. Er zijn al heel wat machines ingezet, maar misschien was het (letterlijke) hoogtepunt nog wel een 

telescoopkraan van de firma Kuiphuis (bedankt hiervoor!!!) om het trekkertje met giertank te plaatsen. 

Wat mooi om te zien/merken dat de betrokkenheid zo groot is! 

 

Er is een WhatsApp-groep gevormd  

(met de naam Skool), waar alle helpers 

deel vanuit maken. Ben jij ook handig  

en wil je ook wel eens helpen om het  

plein verder aan te leggen en te  

onderhouden, dan kunt u dit  

aangeven en wordt u toegevoegd  

aan de groep. 

 

http://www.anwb.nl/anwbfondshelpt
http://www.anwb.nl/anwbfondshelpt
mailto:donaties@anwb.nl
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SchoolsUnited App 
------------------------------------------------------------------- 

Ook dit jaar zullen wij de website en de SchoolApp (SchoolsUnited App) up-to-date houden en op sommige 

momenten pushmeldingen verzenden, zoals afgelopen woensdag ook is gedaan ter herinnering aan de 

gymles van donderdag. 

 

Er wordt dagelijks gewerkt aan de inhoud van de website van de school op www.slsderavelijn.nl.  

Inmiddels heeft de opening plaatsgevonden, waarbij er foto’s zijn gemaakt. Deze foto’s zijn in de 

SchoolsUnited App en op het afgesloten gedeelte van de website te bekijken. 

 

Wanneer er op korte termijn gehandeld moet worden, kan de school een pushnotificatie verzenden die u zult 

ontvangen via de app. Geef bij installatie aan dat u deze graag ontvangt, zo bent u op de hoogte bij 

onvoorziene gebeurtenissen. 
 

Hoe de app is te installeren vindt u in de bijlage aan deze nieuwsbrief, de activatiecode is hetzelfde als die van 

vorig jaar en kunnen (nieuwe) ouders opvragen bij Erwin.  
 

*Als u de app niet downloadt, ontvangt u dus ook geen pushberichten. 

 

Voor u als ouder is het zaak om de groepen van uw kinderen te controleren en waar nodig aan te passen, 

zodat u in de App de goede groepen heeft staan.  

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alvast bedankt voor de installatie  

en veel plezier met de App en de website! 

 

 

Schroom niet om te komen/aan te geven wanneer het niet lukt… 

http://www.slsderavelijn.nl/
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Nieuw bord voor de school  
------------------------------------------------------------------- 

Misschien heeft u het al gezien; er staat sinds deze week een nieuw bord met ons logo voor de school. Wij zijn 

er heel blij mee, het bord past mooi bij de omgeving. 

Nijeboer Bouw (André), bedankt voor het plaatsen van dit prachtige bord bij de entree van het plein! 
 

 
 

Ideeënbus 

Wij zijn nog op zoek naar een leuke spreuk voor de achterkant van dit bord, die kinderen zien bij het verlaten 

van het schoolplein. Heeft u een leuk idee?? Laat dit ons dan weten via ebreukelman@sg-owsa.nl. Iets in het 

dialect is ook een goede optie… 

 
Fietsen plaatsen 
------------------------------------------------------------------- 

Wij vinden het fijn dat er veel kinderen op de fiets naar school komen. Zeker blijven doen! Wilt u uw 

kind(eren) aangeven dat ze de fietsen bij de fietsenrekken op het plein zetten? Alvast dank! 

 

mailto:ebreukelman@sg-owsa.nl
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Onze jarige kanjers (geweest) 
-------------------------------------------------------------------  
 

23 augustus Noa Clement Groep 2 

26 augustus Lieke Bulthuis Groep 2 

29 augustus Jura Wilkie Groep 3 

31 augustus Stef Meier Groep 5 

31 augustus Naudin Schutte  Groep 6 

6 september Iris Bouwhuis Groep 5 

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

 Stappenplan activeren SchoolsUnited App en ouderportaal op de website 

 Flyer Kindermiddag Feestweek Gramsbergen – Woensdag 2 sept. – Opgeven kan t/m a.s. maandag! 

 
Tot slot 
-------------------------------------------------------------------   
’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 11 september 2020. 

 

 
 

Team Samenlevingsschool “De Ravelijn” 
 


