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

Inmiddels zitten wij in alweer bijna in november van het jaar 2020, 

en is de tijd weer een uur teruggezet. Heel fijn voor gezinnen 

zonder jonge kinderen; een uurtje extra slaap. Voor gezinnen met 

jonge kinderen wat minder; het voelt of was letterlijk nog midden 

in de nacht toen de menselijke wekker afging vorige week zondag. 

Maar goed, als dit het ergste is…  

 

Want wat gebeurt er momenteel een hoop narigheid in de wereld; 

aanslagen in Frankrijk, bootvluchtelingen die nooit op de 

eindbestemming aankomen, COVID met al haar gevolgen, er speelt 

gewoon heel veel. In deze tijden hoopt men eigenlijk maar op 1 

ding:   

 

 
 

In deze nieuwsbrief is er aandacht voor onder andere de 

groepsborden in elke klas en is er ingezonden informatie van de 

GGD, de MR, de Identiteitscommissie en kinderfysiotherapie in 

Gramsbergen. 

 

Veel leesplezier! 

 Agenda 
 

02-11 Streetwise - Geannuleerd 

05-11 Voorlichting VO - voor de 

ouders groep 8 *online 

07-11 Oud-papier 

11-11 Hé, kom je Buiten Spelen? 

18-11 Hé, kom je Buiten Spelen? 

18-11 Studiedag – leerlingen VRIJ 
 

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 

 

 

mailto:directie@slsderavelijn.nl
http://www.slsderavelijn.nl/
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Gezien worden op de fiets 
------------------------------------------------------------------- 

De dagen worden korter en aangezien er veel kinderen op de fiets op school komen, willen wij voor de 

veiligheid van uw kinderen en onze leerlingen graag dat ze goed zichtbaar zijn op de fiets. Dit betekent het 

dragen van een hesje, goede verlichting en reflectoren. 

  

Het team heeft in de afgelopen dagen verschillende keren aan het hek gestaan om de leerlingen eraan te 

herinneren om het hesje aan te doen op de fiets. Wilt u hier vanuit huis ook op toezien? 
 

 
 

Op school liggen nog een aantal hesjes op voorraad, dus als uw kind er geen heeft, kan (of moet) hij/zij er 

even één op komen halen bij meester Erwin. Gelukkig zijn er al een aantal leerlingen die hier al gebruik van 

hebben gemaakt. Hier hebben we ze voor… 

 
Bericht van de MR 
------------------------------------------------------------------- 

Dinsdag 20 oktober hadden we ons tweede MR-vergadering van dit schooljaar. Dit keer geen vergadering op 

school, maar via de digitale weg kon iedereen de vergadering vanuit de huiskamer bijwonen.  

 

Belangrijk onderwerp op de agenda zijn de maatregelen omtrent Corona. Gelukkig zien wij dat dit goed 

verloopt op onze school en dat we tot nu toe het geluk hebben dat de lessen nog op de normale wijze kunnen 

worden gegeven. We hopen dat dit natuurlijk zo blijft.  

 

We hebben de ouderbijdrage ongewijzigd vastgesteld voor dit schooljaar. Andere zaken die we hebben 

besproken zijn tweedaagse directie en staf van het bestuursbureau, Sinterklaas, Kerstviering en 

werving/prognose kinderen. 

 

De notulen zijn digitaal in te zien op de website. Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben dan kun je altijd 

één van de MR-leden aanspreken, maar je kunt ook een mail sturen naar: mr-ravelijn@sg-owsa.nl.    

 
 

mailto:mr-ravelijn@sg-owsa.nl
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Bericht van de Identiteitscommissie 
------------------------------------------------------------------- 

Donderdag 29 oktober hebben we weer een vergadering gehad van de identiteitscommissie. 

We hebben het einde van vorig schooljaar en de start van het huidige jaar geëvalueerd. We zijn blij om te 

merken dat het werken met ‘Kleur’ fijn werkt en ook de samenwerking tussen én met de HVO/GVO-lessen 

goed loopt.  

 

Om dit vast te leggen en te kunnen borgen wordt hier binnenkort nog een borgingsdocument voor opgesteld.  

Daarnaast hebben wij de concept plannen voor de kerstviering onder de identiteitsloep gelegd en akkoord 

bevonden. 

  

Ook hebben we besloten om dit schooljaar weer een belronde te houden onder de ouders om actief 

ervaringen te horen. Deze belronde zal begin 2021 plaatsvinden en meer informatie hierover zullen jullie 

ontvangen via de nieuwsbrief in januari. Mochten er in de tussentijd nog zaken zijn die u graag wilt bespreken 

met de identiteitscommissie dan mag u ons altijd persoonlijk aanspreken of mailen op: ic-ravelijn@sg-owsa.nl. 

 

De identiteitscommissie bestaat uit:  

Juf Wilna, Juf Margo, Margreet Schepers, Lenard Hakkers, Johanna van der Haar en Annemiek Schutte.  

 
Drone-opnames 
------------------------------------------------------------------- 

Een aantal weken geleden zijn er drone-opnames gemaakt van onze school. Op de Facebookpagina van 

Onderwijsstichting Arcade worden er regelmatig filmopnames gepubliceerd van de Arcade-scholen.  

De Ravelijn is een aantal weken geleden ook aan de beurt geweest. Voordat deze op de Facebookpagina van 

Onderwijsstichting Arcade verschijnt heeft u met de link onder onderstaande foto’s (klik op één van de foto’s) 

al toegang tot het filmpje. Het geeft een erg mooi gezicht; onze school vanuit de lucht. 

  

      
 

Begin volgende week zullen alle gemaakte foto’s op onze website en in de SchoolApp verschijnen. 

 

mailto:ic-ravelijn@sg-owsa.nl
https://www.youtube.com/watch?v=P5ymAdnLukg
https://www.youtube.com/watch?v=P5ymAdnLukg
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Groepsborden in de klassen 
------------------------------------------------------------------- 

Dagelijks werken wij op school aan de ontwikkeling van kinderen. Om elke leerling optimaal te laten groeien 

naar degene die hij/zij wil zijn, verzorgen wij basisvakken (taal, lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen) 

en zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek). Naast deze vakken besteden wij natuurlijk 

aandacht aan het bewegingsonderwijs, muziek en de creatieve vakken.  

Door al deze lessen heen zit de emotionele en sociale vorming verweven, zo ook burgerschap, waarvan veel 

situaties terugkomen in onze levensbeschouwelijke lessen. 

 

Naast dit alles werken wij ook aan het eigenaarschap van kinderen. De definitie van eigenaarschap is: jezelf 

ergens over ontfermen en daarbij de volle verantwoordelijkheid nemen.  

Met andere woorden: wij willen onze leerlingen zelf verantwoordelijk maken voor wat zij willen leren. Om dit 

kracht bij te zetten volgt het team een scholing. Op woensdag 18 november staat de volgende teamscholing 

gepland, alle leerlingen zijn deze dag vrij! In de scholing zijn wij bezig met de ontwikkeling van 

leerlingportfolio’s en inmiddels hangt er in elke groep een groepsbord. Hierop zijn een groepsmissie, 

afspraken, een groepsdoel, en vakgerelateerde doelen te vinden. Sinds vorige week hangt ook ons motto 

boven de borden: 

 
Het groepsbord van groep 7-8 
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Vanuit de GGD gedeeld 
------------------------------------------------------------------- 

Online informatiebijeenkomst ‘Zien drinken doet drinken’, over de rol van voorbeeldgedrag in de opvoeding. 

 

Speciaal voor ouders met een kind in groep 7 en 8 organiseert Tactus Verslavingszorg in samenwerking met Helder 

Theater een online informatiebijeenkomst op maandagavond 2 november van 19.30 tot 20.30 uur.  

 

Centraal staat vraag welke invloed je als ouder hebt op de vorming van je toekomstige puber. Acteurs spelen scenes 

afgewisseld met interessante theorie. Hoe zit het bijvoorbeeld met voorbeeldgedrag? Ouders krijgen uitleg en tips om 

met hun toekomstige puber om te gaan.  

 

Het programma duurt 60 minuten en kan vanuit huis, online, gevolgd worden. Aanmelden is niet nodig. Inloggen kan via 

een speciale link welke op 2 november te vinden is op https://www.tactus.nl/event/online-informatiebijeenkomst-voor-

ouders-van-kinderen-uit-groep-7-en-8/ 

Gedurende de avond is het mogelijk om vragen stellen. 

 

De avond wordt georganiseerd in het kader van een nieuwe landelijke Alcoholactieweek ‘Zien drinken, doet drinken’. Die 

gaat over voorbeeldgedrag van ouders met de focus op alcohol. 

 

Het voorbeeldgedrag van ouders en van andere volwassenen in de omgeving van een kind, doet ertoe: geen alcohol 

drinken in het bijzijn van kinderen en jongeren verkleint de kans dat ze op jonge leeftijd beginnen met alcoholgebruik. 

 

Voor veel kinderen die volwassenen alcohol zien drinken, wordt alcohol aantrekkelijk. Daardoor bestaat het risico dat ze 

op jonge leeftijd beginnen met drinken en op latere leeftijd te veel en te vaak gaan drinken. 

 

Kinderen leren al jong op welke manier hun ouders omgaan met alcohol. Vanaf het vierde jaar merken ze dat het gedrag 

van hun ouders verandert nadat ze hebben gedronken. Vanaf hun zesde jaar hebben kinderen positieve verwachtingen 

over de effecten van alcohol. Dat betekent dat veel kinderen die hun ouders zien drinken, positiever gaan denken over 

alcohol dan kinderen die hun ouders niet zien drinken. Dit vergroot de kans dat deze kinderen op jonge leeftijd gaan 

drinken en later te veel gaan drinken. Kortom: zien drinken, doet drinken. 

 

Door geen alcohol te drinken in het bijzijn van kinderen geef je ze het goede voorbeeld mee.  

 

Van maandag 2 t/m zondag 8 november 2020 start de campagne Zien drinken, doet drinken met de Alcoholactieweek. 

Vanuit Tactus Verslavingszorg maken we gedurende de Alcoholactieweek en daarna, ouders en andere opvoeders 

bewust van de voorbeeldfunctie en de invloed die zij hebben op het latere drinkgedrag van kinderen. We willen een 

positief signaal afgeven: ouders hebben meer invloed dan ze misschien denken. 

 

Deze campagne is opgezet door de Alliantie Alcoholbeleid Nederland. Meer informatie vindt u op de website: 

www.ziendrinkendoetdrinken.nl en op de flyer in de bijlagen van deze nieuwsbrief. 
 

  

 

 

 

https://www.tactus.nl/event/online-informatiebijeenkomst-voor-ouders-van-kinderen-uit-groep-7-en-8/
https://www.tactus.nl/event/online-informatiebijeenkomst-voor-ouders-van-kinderen-uit-groep-7-en-8/
http://www.ziendrinkendoetdrinken.nl/
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Kinderfysiotherapie in Gramsbergen 
------------------------------------------------------------------- 

Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tot 18 jaar met een achterstand 

in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden. Op school kan het voorkomen 

dat uw kind met bepaalde vaardigheden achter loopt of iets niet goed kan. Het is belangrijk voor het kind dat 

dit de ontwikkeling niet in de weg staat. Voorbeelden kunnen zijn dat uw kind niet goed mee kan komen met 

de gymlessen of met spelen op het schoolplein. Daarnaast kan het bijvoorbeeld ook zijn dat uw kind 

problemen ondervindt in de klas. Het kan voorkomen dat hij/zij niet zelf kleding of schoenen aan of uit kan 

doen, niet leesbaar kan schrijven of niet zo snel de werkjes af kunnen hebben als andere kinderen.   

  

Misschien valt het u zelf al op, maar het kan ook zijn dat de juf of meester het opmerkt en het met u 

bespreekt. Sommige kinderen hebben nét even wat extra oefening nodig. Een kinderfysiotherapeut kan 

hierbij helpen. Dit gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en verwachtingen, 

gecombineerd met kindvriendelijke materialen. Om lichamelijke vaardigheden aan te leren moeten kinderen 

veel en vaak oefenen. Sommige kinderen hebben hierbij extra hulp nodig, zowel thuis als op school. Ook de 

ouders spelen hierin dus een rol. 

  

Gezien uw kind veel tijd op school doorbrengt is het zinvol om  

nauw contact ter hebben met de leerkracht. Op verzoek van  

ouders/leerkracht kijken we samen naar uw kind en zullen testen  

afgenomen worden om in samenspraak tot een eventueel  

behandelplan te komen.   

  

Sinds september 2019 volgt Yvet Schuurman de opleiding tot  

kinderfysiotherapeut. Ze is werkzaam bij fysiotherapie de Binder  

in Gramsbergen. Wanneer u vragen heeft omtrent uw  

ontwikkeling van uw kind kunt u altijd laagdrempelig contact  

met haar opnemen. Yvet zal in overleg met u bekijken of het 

raadzaam is om een behandelplan op te stellen. U kunt met  

haar contact opnemen via het telefoonnummer: 0524 - 56 15 42  

of mail naar: yvet@fysiotherapiedebinder.nl.  

 
EU-Schoolfruit  
------------------------------------------------------------------- 

Dit schooljaar zijn we uitgekozen voor het schoolfruit project. Het doel is om leerlingen te later ervaren dat 

fruit erg lekker kan zijn en gezond is. Vanaf 9 november wordt het fruit op de dinsdagen geleverd, waarnaar 

we er 20 weken lang op woensdag, donderdag en vrijdag van kunnen genieten. In de klassen worden er ook 

lessen gekoppeld aan het schoolfruit. 

 

 

 

 

mailto:yvet@fysiotherapiedebinder.nl
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Hé, kom je buitenspelen? 
------------------------------------------------------------------- 

Sportservice Groep gaat een aantal weken bij ons een aantal  

spelmiddagen organiseren! Vier weken lang gaat meester Anne Jan  

(vorig schooljaar onze gymdocent) buiten allerlei spellen met de  

kinderen doen.  

Dit is op woensdagmiddag 11, 18, 25 november en 2 december.  

Na schooltijd van 13:30 tot ongeveer 15:00 uur kunnen de kinderen  

meedoen.  

 

Opgeven is niet nodig, de kinderen kunnen gewoon aansluiten!  

Door nieuwe en uitdagende spellen te doen, kunnen de kinderen  

weer enthousiast worden voor het buitenspelen. Deze spellen  

kunnen zij zelf thuis ook gaan doen. Wij hopen op veel kinderen.  

Veel plezier de komende woensdagen!  

 
Onze jarige kanjers  
-------------------------------------------------------------------  
 

31 oktober Jasmijn Kelder Groep 5 

1 november Isis Klokkert Groep 8 

4 november Brit Schoemaker Groep 7 

10 november Giulietta van der Haar Groep 5 

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

 Flyer online informatieavond ouders groep 7-8, Tactus Verslavingszorg 
 
Tot slot 
-------------------------------------------------------------------   
’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 13 november 2020, als dit maar geen ongeluk brengt… 

 

Het team van Samenlevingsschool De Ravelijn wenst u een 
 

 


