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Welkom
------------------------------------------------------------------Bij deze ontvangt u de derde nieuwsbrief van dit schooljaar.
Geschreven in een tijd dat de paniek weer een beetje toeslaat en
dat COVID-brandhaarden oplaaien. Gelukkig is het in onze
gemeenschap nog vrij rustig, echter sluipt corona ook hier steeds
dichterbij. Regels worden aangescherpt (of voor basisschoolkinderen juist afgezwakt), wat betekent dat mensen meer beperkt
worden. Dat niet iedereen het hiermee eens is, mag inmiddels ook
duidelijk zijn; er worden hashtags gedeeld op de sociale media, er
ontstaat een hele rel en er wordt weer op terug gekomen.
Als u het mij vraagt overheerst de paniek: de paniek over het virus
zelf, want de mogelijke gevolgen kunnen immens zijn (vraag mijn
vrouw die werkzaam is op de longfunctieafdeling in het Saxenburg
Medisch Centrum maar), maar ook de paniek over de eigen
financiële situatie, én beide zijn zeer goed te begrijpen.
Ik denk: gebruik uw gezonde boerenverstand (met elkaar), én dat
zit in onze gemeenschap in ieder geval wel goed…

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

In dit Ravelijntje leest u over een nieuwe beslisboom, stelt Kylie,
onze onderwijsassistent zich voor en is er o.a. aandacht voor de
Kinderboekenweek. Veel leesplezier!
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Corona Update
------------------------------------------------------------------Zoals u heeft kunnen lezen in de School-App en op onze website zijn de regels voor basisschoolgaande
kinderen versoepeld. Wanneer uw kind verkoudheidsklachten of hooikoorts gerelateerde klachten heeft, mag
hij/zij nu wel gewoon naar school. Bij koorts, benauwdheid en (meer dan incidenteel) hoesten moet uw kind
thuisblijven, zo ook als er huisgenoten met koorts, benauwdheid of corona zijn. Om u te helpen bij de keuze is
er een nieuwe beslisboom opgesteld, deze is als bijlage toegevoegd aan dit Ravelijntje.

Herhaling ter info:
Wanneer een leerkracht vanwege VHNBKK-klachten niet op school mag zijn, doorlopen wij de onderstaande
stappen (op chronologische volgorde):
1.
2.
3.
4.

Wij vragen de duo-leerkracht om (extra) les te geven / in te vallen.
Wij vragen een andere leerkracht van de school om in te vallen.
Wij vragen een externe invaller aan. (Overigens is de invalpool vaker leeg dan dat er invalleerkrachten beschikbaar zijn.)
Wij zetten Kylie, onze onderwijsassistent in voor de groep. In de volgende nieuwsbrief zal zij zich
(verder) voorstellen.
5. De leerkracht die thuis zit door klachten verzorgt via de digitale mogelijkheden vanuit huis de
instructies en de begeleiding. (A la thuisonderwijs, alleen dan omgekeerd.) De groep, die gewoon in
de klas zit, wordt door de op school aanwezige leerkrachten van andere groepen en het
onderwijsondersteunend personeel in de gaten gehouden.
6. In het extreemste geval kunnen wij de groep niet opvangen op school en zullen wij tijdelijk terug
moeten naar het thuisonderwijs.
Bij leerkrachten met klachten proberen wij u tijdig te informeren over de wisselingen in de groep van uw
kind(eren). Soms kan dit een dag van tevoren, maar het kan ook gebeuren dat dit nog op een ochtend is. Wij
informeren u dan via de SchoolApp. Het is dus van belang dat u deze heeft geïnstalleerd.
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Even voorstellen…
------------------------------------------------------------------Hallo allemaal,
Mijn naam is Kylie Somsen en ik ben 22 jaar oud. Dit jaar werk ik voor het eerst als onderwijsassistent op SLS
De Ravelijn. Dit werk doe ik nu ruim drie jaar. Daarnaast volg ik de opleiding PABO en zit in mijn tweede
leerjaar. Hiervoor moet ik stagelopen en dit mag ik ook op De Ravelijn doen. Het eerste halfjaar loop ik stage
in groep 5/6 en dit vind ik enorm leuk.
Naast mijn werk, stage en school geef ik twirl-training
bij twirlvereniging X-Change en sportlessen aan de
sporters van de HIB (hart in beweging). Verder heb ik
dit jaar een puppy gekocht, waar ik heel blij mee ben.
Heeft iemand vragen; ik ben er vier dagen in de week,
alleen de dinsdag niet. Ik hoop dat we er met zijn allen
een topjaar van kunnen maken!
Groetjes Kylie
Kinderboekenweek, thema: “En Toen?”
------------------------------------------------------------------Zoals u heeft kunnen zien in de agenda op de vorige nieuwsbrief en op kalender op de website openen wij
aanstaande woensdag 30-09 de Kinderboekenweek 2020. Het idee was om dit vanaf 8.30 uur op het
schoolplein te doen, echter zijn de weersvoorspellingen onvoorspelbaar, dus wordt het heel kort en snel
geopend op het plein, om het vervolgens verder te openen in de school.
Vanwege het coronabeleid kunnen wij u helaas niet uitnodigen om binnen te komen. We zullen foto’s maken,
die op de website en in de app zullen verschijnen.
Speciaal voor alle kinderen in Nederland heeft Kinderen voor Kinderen een Kinderboekenweeklied met clip
gemaakt. Klik op de link om hem thuis alvast te beluisteren, te bekijken en te oefenen. Gedurende de Kinderboekenweek zal er veel aandacht zijn voor het lezen (binnen het thema) op school en in de lessen.
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Op tijd op school komen
------------------------------------------------------------------Wij merken nog steeds dat veel kinderen de laatste tijd erg laat op school komen! Wilt u erop toezien dat uw
kind op tijd op school is?! De eerste bel gaat om 8.25 uur, dit is het sein dat de leerlingen naar binnen gaan,
zodat ze om 8.30 uur klaar zitten voor de les.
Voor de kinderen van groep 1-2 is er een inloop vanaf 8.20 uur...
Club De Opgang
------------------------------------------------------------------Vanuit PKN De Opgang wordt er dit jaar voor kinderen van groep 3 t/m 8 weer club georganiseerd. In de
bijlage vindt u de uitnodiging en contactgegevens voor vragen en dergelijke. Het begint met een bingo voor
alle kinderen van groep 3 t/m 8 op 5 oktober aanstaande.
Erwin afwezig
------------------------------------------------------------------Aanstaande maandag en dinsdag (28 en 29 september) is Erwin afwezig.
Hij heeft een tweedaagse van de Stichting over het onderwijs van de
toekomst en hoe wij dit op school kunnen vormgeven. Hij is deze dagen
ook niet telefonisch bereikbaar.
Sportservice op school
------------------------------------------------------------------Ook dit jaar maken wij met De Ravelijn gebruik van de diensten van Sportservice Groep Hardenberg. Om de
week krijgt uw kind gym van een vakdocent in een zogeheten toestellenles. De andere week organiseert de
leerkracht zelf een spelles voor de groep.
Naast de gymlessen draait onze sportdocent (Nick van der Veen) ook mee in de TSO. Hij organiseert dan een
spel op het plein voor de leerlingen (soms gescheiden in bovenbouw en onderbouw), evt. voortbordurend op
hetgeen wat hij aangeboden heeft in zijn gymles. Zo ook afgelopen week:
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Project samenspel voor groep 7 en 8
------------------------------------------------------------------Wij zijn uitgenodigd door stichting Vluchtelingenwerk Nederland om
met groep 7 en 8 mee te doen aan het een pilot van het project
samenspel. Met deze pilot organiseren we een ontmoeting tussen
vluchtelingkinderen en Nederlandse kinderen van reguliere
basisscholen om het begrip voor elkaar te versterken en elkaar beter
te leren kennen en herkennen in een gezamenlijk interesse. Wij zien
dit als een unieke kans voor onze leerlingen om kennis te maken met
elkaar en van elkaar te leren.
Hiervoor hebben we op dinsdag 29 september een introductie les van mevr. Slingerland van
Vluchtelingenwerk Nederland. Deze introductie les is bij ons op school en voor onze leerlingen bedoeld.
Daarna gaan we drie activiteiten samen met de leerlingen van groep 7 en 8 van de Opstap uit Hardenberg
doen. Deze drie activiteiten zijn bij ons op school. We gaan hierbij op een speelse manier kennis met elkaar
maken en van en met elkaar leren. De activiteiten zijn van 10.30 tot 12.00 uur waarna we samen zullen eten
en daarna samen buiten spelen. De leerlingen van de Opstap zullen om 13.00 uur teruggaan naar hun eigen
school. De activiteiten staan gepland op:
- Maandag 19 oktober
- Maandag 26 oktober
- Dinsdag 3 november.
Voor deze activiteiten zijn wij op zoek naar ouders die de leerlingen van de Opstap om 10.00 uur op zouden
willen halen en om 13.00 uur weer terug zouden willen brengen. Als u alleen heen of terug kan rijden horen
wij dit natuurlijk ook graag.
* Voor ophalen en/of terugbrengen graag voor de herfstvakantie aanmelden bij Harmke of Erwin.
Het project past heel mooi bij de visie van onze school op identiteits- en burgerschapsvorming.
We hopen op een leerzame en leuke kennismaking!
Ouderhulplijst
------------------------------------------------------------------Aankomende maandag krijgt uw oudste kind (die op de Ravelijn zit) de lijst voor de ouderhulp mee naar huis.
Onderaan de lijst vindt u de bijbehorende uitleg. Graag ontvangen wij deze, ook als u niets ingevuld heeft,
retour op uiterlijk vrijdag 2 oktober 2020.
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Ouderhulplijst
------------------------------------------------------------------Aankomende maandag krijgt uw oudste kind (die op de Ravelijn zit) de lijst voor de ouderhulp mee naar huis.
Onderaan de lijst vindt u de bijbehorende uitleg. Graag ontvangen wij deze, ook als u niets ingevuld heeft,
retour op uiterlijk vrijdag 2 oktober 2020.
Afscheid nemen…
------------------------------------------------------------------Afgelopen dinsdag hebben wij (helaas) afscheid moeten nemen van Aaron (groep 5-6) en Yasmin (groep 3-4).
De kinderen hebben hier vanaf de zomervakantie tijdelijk meegedraaid en zijn nu weer terug naar hun oude
school in Lagos (Nigeria). We houden contact en wensen het gezin heel veel geluk!
Onze jarige kanjers
------------------------------------------------------------------30 september
6 oktober

Daan Lozeman
Damian Ramaker

Groep 4
Groep 4

Overzicht bijlagen
------------------------------------------------------------------▪ Beslisboom Corona - Verkouden kind 0 jaar t/m groep 8
▪ Informatiebrief club PKN De opgang
▪ Poster buitenschools sportaanbod 2020-2021, 1e periode
Tot slot
------------------------------------------------------------------’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 9 oktober 2020.

Het team van Samenlevingsschool De Ravelijn wenst u een:
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