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Agenda
16-11 Online voorlichting
Vechtdal – ouders gr. 8
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Schoolgegevens
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Welkom
------------------------------------------------------------------Het is vandaag vrijdag 13 november, voor bijgelovige mensen of
mensen met paraskevidekatriafobie (om uw woordenschat voor
het weekend nog even bij te spijkeren) is vandaag dé ongeluksdag
van het jaar en blijven zij zodoende het liefst binnen.
Gelukkig hebben wetenschappers nooit bewijs kunnen vinden voor
extra ongeluk op deze dag of bij zwarte katten, gebroken spiegels
of onder een ladder doorlopen. Echter… misschien waan ik mij bij
het opschrijven van het bovenstaande op glad ijs, de goden
verzoeken wordt het ook wel genoemd, toch?
Gelukkig heb ik geen paraskevidekatriafobie en zit ik met een
gerust hart deze nieuwsbrief te schrijven.
Dit Ravelijntje begint met wat mededelingen, er is een onder
andere een ingezonden brief van Sinterklaas, vragen wij u om
feedback op de oudergesprekken en is er nieuws van POS De
Ravelijn (Kinderwereld).

Mededelingen
------------------------------------------------------------------- De foto’s vanuit de lucht, gemaakt door de drone, staan in het
fotoalbum in de SchoolsUnited App en op de website.
- Er hangt in de school een tv (schoolscherm) waarop de nieuwste
berichten en laatste fotoalbum van de school-app en website te
vinden zijn. Leuk voor de leerlingen, tevens handig, want onze
gedragsverwachting komt ook voorbij.
- Vanwege de coronaomstandigheden zijn helaas ook de
damlessen die de groepen 5 t/m 8 zouden volgen geannuleerd.
- Aanstaande woensdag, 18 november, gaat het team verder met
de scholing Eigenaarschap. Alle leerlingen zijn deze dag vrij van
school!
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Oudergesprekken
------------------------------------------------------------------Alle oudergesprekken zijn via de digitale weg (Meet) gevoerd.
Als school zijn wij benieuwd naar hoe u de gesprekken op deze manier heeft ervaren. Dit horen we dan ook
graag en we hopen dat u de tijd vindt om dit te laten weten via een mail aan ebreukelman@sg-owsa.nl.
Het mag lang, het mag kort, dit maakt niet uit. Het is ook niet
de bedoeling dat het een discussie teweeg brengt of dat u ingaat op de inhoud van het gesprek. Nee, het gaat om de vorm,
uw input nemen wij als team mee om er wat van te leren voor
een eventuele volgende keer.
Alvast bedankt voor uw feedback!
Gezonde verrassing
------------------------------------------------------------------Vorige week werden alle leerlingen en medewerkers op school verrast met een zakje babywortelen. Dit zijn
de wortelen die ook in de grond zitten op de akker grenzend aan ons schoolplein. De wortelen zijn goed
ontvangen!
Firma Kelder, Marcel, bedankt voor dit originele en gezonde cadeautje!
Hopelijk kunnen wij in de moestuinen op school straks ook groente- en fruitsoorten gaan verbouwen wanneer
het Groene Schoolplein gedeelte klaar is…
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Ingezonden brief van Sinterklaas
------------------------------------------------------------------Dag juffen, meesters, kinderen, papa’s en mama’s,
Helaas lukt het Sinterklaas en zijn pieten niet om dit jaar naar de haven in Gramsbergen te
komen. Daarom heeft Sinterklaas iets anders bedacht. We gaan een live televisie-uitzending
organiseren op zaterdag 21 november van 11.00 t/m 12.30 vanaf een geheime locatie. Deze
live-uitzending is te volgen op de internetsite: www.gramsbergen.nl.
In deze live-uitzending zullen Sinterklaas en Piet allemaal vragen beantwoorden die kinderen hebben aan Sinterklaas
en zijn Pieten. Om dit in goede banen te leiden hebben wij bij de Binder in Gramsbergen een mooie rode
Sinterklaasbrievenbus neergezet. Hier kunnen de kinderen alle vragen die ze hebben voor Sint en zijn Pieten in
stoppen. Ook vindt Sinterklaas het erg leuk om tekeningen, gedichtjes en verhalen te krijgen, dus deze kunnen ook in
de brievenbus gestopt worden.
Misschien maak je dan wel kans dat Piet ‘s middags iets leuks bij jou aan de deur komt brengen of komt jouw
tekening of vraag in de uitzending. En wie weet krijg je in de loop van de week nog wel een cadeautje in je schoen.
Stop jij iets in de brievenbus voor Sinterklaas of Piet, vraag iemand dan om daar een foto van te maken. Want als je
een leuke of grappige foto maakt en deze foto op facebook zet, daarbij de “Middenstandvereniging EMM/Mog
Gramsbergen” tagt in dit bericht, komt er misschien ook wel een Piet langs om een leuk cadeautje langs te brengen.
Ooh ja: vergeet niet je naam van jezelf (en je broertjes of zusjes), leeftijd, adres en school op je tekening, gedichtje,
vraag of verhaaltje te zetten!
Vriendelijke groeten, Sinterklaas en zijn Pieten
Sinterklaasviering op De Ravelijn
------------------------------------------------------------------Sinterklaas komt dit weekend weer aan in ons land,
echter loopt het allemaal nog niet op rolletjes las ik in de krant.
Geen kolen meer, een hoop paniek,
daarbij zijn er door corona veel maatregelen en zijn er veel mensen ziek.
Natuurlijk laten wij het sinterklaasfeest op school niet zomaar voorbij gaan,
maar er worden noodgedwongen wel aanpassingen gedaan.
We gaan het vieren, in de klassen, intiem, maar niet op het plein,
het zal daarom in ieder geval een viering zonder ouders zijn.
Waarschijnlijk ontvangen wij maandag een brief van de Sint,
en is er het grote Ravelijn Speelgoed (keuze) boek voor elk onderbouw kind.
Deze moet dinsdag 17 november weer ingevuld ingeleverd worden bij juf,
zodat de pakjespiet op zoek kan gaan naar “cool stuff”.
De groepen 5-6 en 7-8 trekken dinsdag de 17e de lootjes,
voor die kinderen is het slim om alvast na te denken over cadeautjes.
Sinterklaasviering 2019

Team De Ravelijn
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Nieuws van POS De Ravelijn
------------------------------------------------------------------Met de donkere dagen voor de deur breekt ook de sinterklaasperiode weer aan. Een spannende, maar ook
een heel bijzondere tijd voor jonge kinderen. Een periode die uitnodigt tot warmte en samen genieten en die
tal van aanknopingspunten biedt voor een rijk aanbod aan uitdagende activiteiten.
De kinderen maken kennis met het thema ‘Sinterklaas’ en breiden hun kennis en woordenschat rondom dit
thema uit.
De samenwerking met Samenlevingsschool De Ravelijn vinden wij daarbij erg belangrijk. De thema’s van
Uk&Puk worden zoveel mogelijk op de thema’s van groep 1/2 afgestemd. Peuters en kleuters spelen op
verschillende momenten met elkaar samen om zo de overgang naar de basisschool zo soepel mogelijk te laten
verlopen.
Ontwikkelingsgebieden die aan bod komen:
Rekenen
Rekenprikkels. Jonge kinderen zijn volop bezig met het ontdekken van de wereld om hen heen en van hun
eigen plaats in dit grote geheel. Vrijwel alle dagelijkse handelingen en voorwerpen lenen zich uitstekend om,
ongemerkt, te werken aan de eerste kennismaking met rekenen en tellen. Binnen het sinterklaasthema zijn
diverse mogelijkheden denkbaar om met de kinderen op een speelse manier te werken aan rekenen:
• Cadeautjes tellen en sorteren
• Cadeautjes verstoppen in de groepsruimte.
• Pepernoten tellen en verdelen
Motoriek
Sensomotorisch
Bij het leren kennen van hun eigen lichaam, maar ook van de wereld om hen heen zijn de zintuigen voor jonge
kinderen van enorm belang. Door ruiken, proeven, voelen en zien maken zij kennis met een enorm scala aan
nieuwe geuren, smaken, kleuren en structuren. Om aandacht te besteden aan dit ontwikkelingsgebied
kunnen de volgende activiteiten ingezet worden:
-

Cadeautjes grabbelen uit een jutezak, al dan niet gevuld met hooi;
Knutselen met uiteenlopende materialen;
Maak voor de Sint een baard van watten of scheerschuim;
Pietenmuts knutselen.

Grove motoriek
Het sinterklaasthema is bij uitstek geschikt om kinderen eens flink te laten bewegen. Nu doen jonge kinderen
dat uit zichzelf natuurlijk al veel en met een lesje pietengym geef je ze fijn de kans om hun energie kwijt te
raken. Oefeningen als klimmen, pittenzakken gooien in een ‘schoorsteen’ en lopen over een ‘dakrand’ zijn
heel goed voor de motorische ontwikkeling. Ze zijn voor de peuters ontzettend leuk om uit te voeren!
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Taal
Ook binnen het ontwikkelingsgebied taal zijn tal van betekenisvolle activiteiten denkbaar. Het sinterklaasfeest
is natuurlijk bij uitstek geschikt om te rijmen, maar ook het zingen van sinterklaasliedjes is een enorme
stimulans voor de taalontwikkeling van jonge kinderen. Daarnaast zijn er natuurlijk prachtige voorlees- en
prentenboeken binnen dit thema in de groep te vinden. Deze kunnen een mooie aanleiding vormen voor
gesprekken met de peuters en helpen tegelijkertijd om hun woordenschat te vergroten. Maar bovenal zorgen
ze voor een moment van samen genieten, samen kijken en luisteren naar hetzelfde verhaal en deze fijne
belevenis delen. Een waardevolle ervaring die de kinderen nog lang zal bijblijven.
Het lokaal wordt in sfeer gebracht doormiddel van bijpassende materialen en leuke knutselwerkjes van de
kinderen zelf.
De onderstaande woorden staan centraal tijdens dit thema en hangen zichtbaar in de groep.

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 Sinterklaas!
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

EU-Schoolfruit
------------------------------------------------------------------SLS De Ravelijn I Zwolseweg 2 I 7786 BH Den Velde I 0524-562174 I www.slsderavelijn.nl I directie@slsderavelijn.nl
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.
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Hé, kom je buitenspelen?
------------------------------------------------------------------Het was een groot succes en prachtig om te zien: al die spelende en
bewegende kinderen op het plein. Het was de eerste keer van de
vier dat meester Anne Jan (vorig schooljaar onze gymdocent) buiten
allerlei spellen met de kinderen heeft gedaan.
Er volgen nog drie woensdagmiddagen: 18 november, 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 opnieuw veel
aanloop. Veel plezier de komende woensdagen!
Onze jarige kanjers
------------------------------------------------------------------16 november
19 november
24 november
26 november

Shelby Slot
Juf Wilna Ciebrant
Stijn Ranter
Kris Rijstenberg

Groep 6
Groep 6
Groep 8

Overzicht bijlagen
------------------------------------------------------------------Geen bijlagen
Tot slot
------------------------------------------------------------------’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 27 november 2020.

Het team van
De Ravelijn wenst u een
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