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

Bij deze ontvangt u het laatste Ravelijntje van dit kalenderjaar. Een 

moment om even kort terug te blikken op het gepasseerde jaar, 

want het was me het jaar wel; 2020.  
 

Het jaar begon dramatisch met het overlijden van een vader, één 

van ons, een heftige periode brak aan (en nog), natuurlijk vooral 

voor vrienden en familie.  

Na ruim twee maanden sloeg corona toe, acht weken heeft de 

school de deuren gesloten moeten houden. Geen leuke periode 

voor ons, tegelijkertijd een periode waarin het team veel heeft 

geleerd, met name op het gebied van ICT. Een tijd waarin wij allen 

“het gewone” zijn gaan waarderen. Saamhorigheid ontstond. 
 

Na de thuiswerkperiode kwamen de drie weken 50-50 onderwijs 

om vervolgens op een “gewone manier” naar het einde van het 

schooljaar toe te werken, naar het einde van 102 jaren onderwijs in 

Roke. We hebben dit tijdperk goed af kunnen sluiten met de 

kinderen, maar door de omstandigheden helaas niet met u, onze 

ouders/verzorgers en betrokkenen. 

Gelukkig maken vooral de mensen de school, en die zijn wél 

meegegaan naar ons prachtige nieuwe gebouw in Den Velde. 
 

Het werken, in de school, maar ook vooral om de school met al die 

vaders heb ik ervaren als een groot hoogtepunt. En kijk wat het is 

geworden, super! De laatste loodjes, die zwaar wegen, mede door 

de korte avonden, moeten nog worden overwonnen en dan heeft 

De Ravelijn ook een buitenlokaal met grasbulten en moetstuinen. 
 

Het liefst laten we ons plekkie aan de hele wereld zien, maar dit is 

tot dusver ondenkbaar i.v.m. het coronavirus. Heel blij zijn wij dat 

we het wel aan onze ouders, verzorgers en grootouders van onze 

leerlingen hebben kunnen laten zien! 

 

Ja, we kunnen gerust zeggen dat 2020 een bewogen jaar was… 

Op naar een succesvol en met name een gezond 2021! 

 Agenda 
 

18-12 Start Kerstvakantie 

02-01 Oud-papiercontainers 

04-01 Eerste schooldag 2021  

08-01 Nieuwsbrief  
 

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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Nieuws vanuit de MR 
------------------------------------------------------------------- 

Op dinsdag 24 november hadden we weer een MR-vergadering. We hebben elkaar wederom via de digitale 

weg ontmoet.  
 

Diverse zaken zijn besproken, zoals de digitale schoolgids op onze website, maatregelen omtrent Corona, 

instroom van kinderen en PR van de school. Ook deze notulen komen binnenkort online op onze website.  
 

We vinden het prettig dat ouders de weg naar ons weten te vinden. De MR (geleding van ouders en 

personeel) denken en praten in een vroeg stadium mee over het beleid van het bevoegd gezag en van de 

school. We hebben 6x per schooljaar een vergadering maar ook tussentijds is er contact wanneer dit nodig is. 

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.  

 
Kids in Actie 
------------------------------------------------------------------- 

Vanuit de kerstgedachte heeft onze samenlevingsschool meegedaan  

aan de spaaractie van Kerk in Actie; Kids in Actie genaamd. Er is  

gedurende twee weken geld gespaard voor vluchtelingenkinderen op  

het Griekse eiland Lesbos. 
 

Door het sluiten van de scholen en het abrupt verplaatsen van de  

kerstviering hebben veel leerlingen hun gespaarde geld wel geleegd in  

de klassenspaarpot. Echter door de late berichtgeving heeft nog niet  

iedereen dit kunnen doen en sluiten we de spaarperiode af in het  

nieuwe jaar wanneer we weer fysiek op school mogen zijn. 
 

Toch is er al een heel mooi bedrag opgehaald: € 230,93. Dit bedrag  

loopt dus alleen nog maar op. Bedankt voor alle donaties! 

 
De lessen HVO & GVO 
------------------------------------------------------------------- 

In de bijlagen aan deze nieuwsbrief vindt u een verslag van de lessen van HVO en GVO tot aan december van 

dit jaar. U kunt er lezen wat de inhoud van de levensbeschouwelijke lessen is geweest.  

 
Vakantieactiviteit “De Vloer is Lava” 
------------------------------------------------------------------- 

Afgelopen week hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 een flyer meegekregen over een georganiseerde 

vakantieactiviteit op 23 december (De Vloer is Lava). Deze activiteit is vanwege de lockdown afgelast… 

mailto:mr-ravelijn@sg-owsa.nl
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Kerstviering 2020 
------------------------------------------------------------------- 

Zoals u misschien al wel in de SchoolApp, op de website en/of op onze Facebookpagina van de school heeft 

gezien, hebben wij afgelopen dinsdag onze kerstviering toch nog kunnen vieren. Het was even wat lastminute 

regelwerk, maar wij zijn ontzettend dankbaar dat alle partijen (MFC De Binder, Guus Meesters van 

boomkwekerij Loozen en natuurlijk ons eigen Oudercommissie en het team) zo snel hebben kunnen 

schakelen. Het werd een hele geslaagde Foute Kerstdag met ontzettend sfeervolle kerstviering. 

 

We zijn gestart met een lopend buffet als lunch, er werd gedanst op kerstmuziek, inclusief polonaise en er zijn 

prachtige kerstbakjes gemaakt. De leerlingen van groep 7-8 hebben hierbij de leerlingen van groep 1-2 

geholpen en de leerlingen van groep 5-6 hebben de leerlingen van groep 3-4 begeleid. Voor het team is dit 

prachtig om te zien, daarbij geeft het veel weer van de sfeer… 

 

 

    
 

     
 

 

De rest van de foto’s (het zijn er máár 160) staan inmiddels in het fotoalbum Kerstviering 2020  

op de website en in de SchoolApp.  

 

Hiermee hopen wij u toch een beetje van de sfeer te kunnen laten proeven… 
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POS De Ravelijn - Kinderwereld 
------------------------------------------------------------------- 

In de afgelopen weken zijn wij aan de slag geweest met het thema Kerst. 

Een periode die uitnodigt tot warmte en samen genieten, en die tal van aanknopingspunten biedt voor een 

rijk aanbod aan uitdagende activiteiten. De kinderen hebben kennis gemaakt met het thema Kerst en hun 

kennis en woordenschat rondom dit thema uitgebreid. 

 

Het lokaal is in Kerstsfeer gebracht door samen met de kinderen het lokaal te versieren. De lichtjes in de 

Kerstboom staan tijdens dit thema centraal. We zongen liedjes en lazen boekjes. Zo zijn we steeds verder 

ingegaan op de gebruiken en rituelen die deze traditie met zich meebrengt.  

Wat hebben we gedaan? 

• We hebben kerstliedjes gezongen. 

• We hebben kerstverhalen gelezen. 

• We hebben “doen alsof “spelletjes gedaan. 

• We hebben de kerstboom opgetuigd. 

• We hebben geknutseld. 

 

Woordenschat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Met een brief voorafgaand aan elk nieuwe 

thema ontvangen de ouders hierover informatie.  

Wij wensen u, onze kinderen en ouders een fijne Kerst! 

 

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. 

http://www.kinderwereld.info/
https://www.kinderwereld.info/den-velde
mailto:paulien@kinderwereld.info
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Oud-papier 
------------------------------------------------------------------- 

Vanwege de coronamaatregelen heeft de oudercommissie moeten besluiten om in de maand januari geen 

oud-papier te zullen ophalen. Zeg het voort… 

Echter willen we natuurlijk wel zo veel mogelijk inzamelen, aangezien het extra geld oplevert voor de 

oudercommissie, waarmee ze leuke dingen kunnen organiseren voor onze leerlingen en uw kinderen. 

Vandaar dat de containers wel gewoon op de bekende plekken staan vanaf zaterdag 2 januari. 

 

Om u een beeld te schetsen wat het oplevert: in de eerste drie kwartalen van 2020 (75% van het jaar) is er al 

€ 1488,30 opgehaald! Wát een bedrag! Het is een fantastische aanvulling  

op de ouderbijdrage, waarmee er heel veel mooie activiteiten georganiseerd  

kunnen worden, zoals de Kerstlunch van afgelopen week.  
 

Heel erg bedankt voor uw inzet met het inzamelen! 

 
Onderwijs op afstand 
------------------------------------------------------------------- 

Afgelopen week bent u via een brief op de hoogte gebracht van de thuiswerkperiode die afgelopen woensdag 

is ingegaan. De juiste brief is terug te vinden in de SchoolApp onder documenten.  

 

De afgelopen dagen heeft het team gebruikt om alles thuiswerkprove te maken en om te controleren of alles 

goed werkt. Dit heeft geresulteerd in dat de groepen in Meet kunnen / zijn geweest. Bij groep 1-2 verliep het 

wat stroever, maar ook voor deze groepen is het nu geregeld. Alle leerlingen zijn inmiddels in het bezit van 

een eigen mailadres (ra [lln.nr.] @owsa.nl), hiermee kunnen ze inloggen in Google (en in Classroom en Meet).  

 

Op 4 januari 2021 stond er een studiedag voor de leerkrachten gepland, dit zou een extra vakantiedag voor de 

leerlingen zijn, maar hebben we verplaatst naar vandaag, vrijdag 18 december. Nu de studiedag van 4 januari 

vanwege het sluiten van de scholen niet doorgaat, wordt er gewoon onderwijs op afstand gegeven en starten 

wij dus op deze maandag met een digitale proost op het nieuwe jaar. 
 

Schroom niet om ons te benaderen voor vragen over deze periode van thuisonderwijs. 

 
Nieuwjaarsactiviteit (vrijdag 8 januari 2021) 
------------------------------------------------------------------- 

Door de lockdown en hiermee de sluiting van de scholen en de corona-maatregelen heeft de oudercommissie 

moeten besluiten om de Nieuwjaarsactiviteit te annuleren. We hadden u graag ontmoet, de hand geschud, 

een gezond nieuwjaar gewenst, maar ook dit is op het moment ondenkbaar. 

 

Wij zijn vastberaden om alle schade, wanneer weer mogelijk, flink in te halen! 
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Onze jarige kanjers  
-------------------------------------------------------------------  
 

23 december Demi Waterink Groep 7 

24 december Juf Harmke Timmer  

31 december Maik Klaarenbeek Groep 4 

5 januari Juf Kylie Somsen  

6 januari Daniëlle van Gijzen Administratie 

7 januari Nyna ter Maat Groep 6 

 
 

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

▪ Verslag lessen HVO en GVO 

 
Tot slot 
-------------------------------------------------------------------   
’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 8 januari 2021, de eerste van het nieuwe jaar… 

 

Het team van SLS De Ravelijn wenst u een  

✓ prettig weekend; 
✓ een leuke kerstvakantie;  
✓ een gelukkig 2021 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


