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“Een veilige plek om te groeien naar wie jij wilt zijn” 
 

 

 

 
 

 
 

  
 

 Agenda 
 

6 - 8 juni Pinkstervakantie 

14-06   Schoolfotograaf 

17-06  Herhalingslessen R&W 

17-06  Nieuwsbrief 

15-18 juni Wandelvierdaagse 

20-06   Groep 7-8 > Rijksmuseum 

09-07  Gezellige middag OC 

12-07   Afscheidsavond / film 

             groep 8 
 

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 
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 Verslag Koningsdag Rokeproat  

 Schoolsportdag groep 5 t/m 8 

 Schoolfotograaf 14 juni 

 Schoolreisje groep 1-2 

 Schoolreisje groep 3 t/m 6 

 Schoolkamp groep 7-8 

 Onze jarige kanjers 

 Overzicht bijlagen 

 Tot slot 

 

 
Welkom 
------------------------------------------------------------------- 
Vanuit het kantoor aan de Zwolseweg 2, al wachtend op de kanjers 

van groep 7-8 die totaal gesloopt        helemaal uit Ommen komen 

fietsen, heb ik de eer om nog eens het Ravelijntje te typen. Immers 

Harmke zit momenteel op de fiets… Het schoolkamp zit er weer op. 

In tussentijd word ik vanaf de picknickbanken op het plein 

geattendeerd op het feit dat ik wel even door moet werken terwijl 

ik mij telefoon bekijk. Haha, dat deed ik zeker, maar was even op 

zoek naar wat foto’s van de schoolreisjes van deze week. >> Zie dit 

Ravelijntje. 

We hebben twee “drukke” weken achter de rug. Van de sportdag 

gingen we Hemelvaart in en in de afgelopen week zijn de groepen 1 

t/m 6 op schoolreisje geweest en is groep 7-8 drie dagen onder de 

pannen geweest in Ommen. Hoog tijd om even bij te komen van 

deze activiteiten, want de leerlingen zijn tot en met woensdag 8 

juni vrij. Donderdag 9 juni zien we ze graag weer op school.  

Het is de tijd van de versnipperde weken, we bereiden ons voor op 

de afsluiting van dit schooljaar. Er komen nog een aantal leuke 

dingen aan, waaronder een gezellige middag met een veiling op het 

schoolplein op 9 juli a.s. georganiseerd door de Oudercommissie 

#savethedate. De flyer is toegevoegd aan deze nieuwsbrief. 

Ook moeten de leerlingen nog even flink aan de bak voor de Cito-

toetsen, behalve groep 8, want deze toppers mogen aan de slag 

met de eindfilm. Zij hebben zichzelf en de school al een hele goede 

dienst bewezen met de eindtoets (Route 8), want ze hebben samen 

werkelijk fantastisch gepresteerd! Alle onderdelen ver boven het 

landelijk gemiddelde; wij zijn heel erg trots op deze kanjers!  

In dit Ravelijntje kijken we terug op de afgelopen twee weken met 

wat sfeerimpressies van de schoolreisjes en het schoolkamp. Voor 

de rest is er een ingekomen stuk uit de Roker Proat en informatie 

over de schoolfotograaf. 

 

Veel leesplezier! 

 

 

 

mailto:directie@slsderavelijn.nl
http://www.slsderavelijn.nl/
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Verslag Koningsdag uit de Roker Proat 
----------------------------------------------------- 
Op donderdag 27 april was het Koningsdag en werden er eindelijk weer traditioneel spelletjes gespeeld door 

de jeugd van Radewijk en omstreken op het sportveld. En hier is gestreden zou ik u vertellen, en aan ons de 

eer om de “uitslagen” bekend te maken. Maar daarvoor willen we toch al zeggen dat iedereen enorm goed 

zijn of haar best heeft gedaan en willen we alle vrijwilligers bedanken voor het mogelijk maken van dit mooie 

evenement.  

De ochtend bestond uit 9 spellen, bij de één was kracht belangrijk en bij de andere juist behendigheid. Zo was 

het eerst spel spijkerbroekhangen, sterke Maud bleef maar liefst 2 minuten en 3 seconden hangen! Wauw!  

Hierna werd de “Klein Duimpje Race” gehouden waarbij de deelnemers met veelste grote laarzen de overkant 

moesten halen. Lastig, zou je denken …. Behalve voor Menno, hij deed er maar 7 seconden over om de 

overkant te halen! Hierna kwam er wat meer behendigheid bij kijken want er moest gesjoeld worden, met 10 

stenen zoveel mogelijk punten halen. Noor deed dit het beste en haalde 21 punten. Van sjoelstenen schuiven 

werd het gooien, er moesten namelijk ganzen omgegooid worden, hiervoor kreeg je drie pogingen. Daan 

gooide er maar liefst 9 om en was hiermee de winnaar! 

Toen was het tijd voor doelschieten, in het doel zaten vakken waar punten op stonden, schiet je hier 

doorheen dan kreeg je de punten wat het vak waard was. Na 3x schieten scoorden Wout en Bjorn het beste, 

allebei 60 punten.  

Een vaste hand was nodig bij het bibberspel, als je op de helft kwam kreeg je 5 punten en als je helemaal aan 

het eind kwam 10 punten. Ik kan u vertellen dat er genoeg artsen in spé rondlopen want er waren er wel heel 

veel  met 10 punten. Daarna was het tijd voor ratten vangen. Per geslagen rat kon je 5 punten verdienen. Elisa 

en Danique deden dit wel heel goed en ze haalden 100 punten! Hoeveel ratten hebben ze dan geraakt ?  

Toen weer naar de snelheidsduivels, oud Hollands zaklopen. Bedoeling was om zo snel mogelijk een parcours 

af te leggen. Bjorn (dezelfde als van het voetbalspel) en Rodi deden dit het allersnelst in amper 17 seconden 

waren ze al aan de overkant.  

Het laatste spel was vreugderegen waarbij de kinderen in 1 minuut tijd zoveel mogelijk bekers van tafel 

moesten spuiten. Per beker 5 punten. Er waren een aantal toppers die alle bekers van tafel kregen, Jarno was 

daarbij zelfs de allersnelste. Hij deed dit in 17 seconden. Al met al een supergeslaagde ochtend!  

Kijk voor meer foto’s op de facebookpagina van Roke Radewijk. 
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Schoolsportdag groep 5 t/m 8 
--------------------------------------------- 
Woensdag 25 mei hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 meegedaan aan een schoolsportdag op de 

sportvelden in De Krim. Ze waren enthousiast bezig met de verschillende onderdelen. Aan de foto’s in het 

fotoalbum op de site en in de app kunt u zien dat het een geweldige ochtend is geweest. 
 

        

 
Schoolfotograaf 14 juni a.s. 
---------------------------------------------------------------- 

Op 14 juni komt de schoolfotograaf van “Echt leuke schoolfotografie” op school. Hij zal tijdens schooltijd 

foto’s maken van alle leerlingen. Dit zijn individuele foto’s, groepsfoto’s en broertjes/zusjesfoto’s. De 

leerlingen worden in een witte kubus op de foto gezet, misschien handig om te weten in verband met 

kledingkeuze. 

 

Ze werken met een online bestelsysteem waar u door middel  

van een unieke inlogcode de gewenste foto’s kunt bestellen.  

U krijgt van ons uw eigen unieke code. De foto’s zijn verkrijgbaar  

in verschillende afmetingen en op diverse afdrukmaterialen.  

Tussen 8.00 en 8.30 uur is er gelegenheid om op de foto te gaan 

met broertjes/zusjes die (nog) niet op school zitten. 

 

Zie onderstaand tijdsschema: 
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Sfeerimpressie schoolreisje groep 1-2  
------------------------------------------------------------ 
Donderdag zijn de leerlingen van groep 1 en 2 naar het cowboy en indianenparadijs in Coevorden geweest.  

Ze hebben daar de hele dag lekker gespeeld en gezellig samen gegeten. Het was een super dag, geheel in het 

thema waarover gewerkt wordt in de klas. In de SchoolsUnited App staan natuurlijk nog veel meer foto’s. 
 

          

 
Sfeerimpressie schoolreisje groep 3 t/m 6 
------------------------------------------------------------ 
Donderdag zijn de leerlingen van groep 3 t/m 6 naar Duinenzate in Appelscha geweest. Ze hebben daar een 

geweldige dag gehad. Gezellige busreis, mooi weer en een geweldige sfeer, kortom: een topdag! In de 

SchoolsUnited App staan natuurlijk nog veel meer foto’s. 
 

          

 
Sfeerimpressie schoolkamp groep 7-8 
------------------------------------------------------ 
Groep 7-8 is woensdag op kamp gegaan naar Ommen. We vertrokken om 9.00 uur op de fiets. De eerste stop 

was bij de Oldemeijer waar we een wedstrijd zandkastelen bouwen hebben gedaan. Daarna gingen we door 

op de fiets naar Ommen voor een spel en natuurlijk even winkelen. Op de donderdag hebben wij 

spelactiviteiten gedaan en de dag afgesloten met natuurlijk de bonte avond. Ook is er een gezellig vuurtje 

gemaakt. Vandaag, vrijdag de 3e zijn we op de fiets gestapt terug naar Den Velde. Maar natuurlijk niet zonder 

wat tussenstops. De verhalen volgen en natuurlijk komen mee foto’s, binnenkort in de fotoalbums.  
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Onze jarige kanjers 
-------------------------------------------------------------------  

8 juni Bas Lozeman Groep 2 

9 juni Jade Oldehinkel Groep 3 

16 juni Juf Margo  

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

▪ Flyer veiling en gezelligheid op het plein van De Ravelijn op 9 juli 2022 

▪ Informatie schoolfotograaf 

 
Tot slot 
------------------------------------------------------------------   
’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 17 juni 2022. 

 

 

Het team van SLS De Ravelijn wenst u een 
 

 
 

Tot donderdag 9 juni 

 

 

 


