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

 

 

 
 

  
 

 
 

 Agenda 
 

18-10 Start Herfstvakantie 

27-10 Luizencontrole 

03-11 Vergadering MR 

05-11 Nieuwsbrief 

12-11 Studiedag leerkrachten >> 

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 
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 Onze jarige kanjers 

 

 

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

Vrijdag 15 oktober 2021 – de afsluiting van de Kinderboekenweek. 

In de afgelopen periode is er in de groepen extra (voor)gelezen en 

is er aandacht geweest voor allerlei beroepen, het thema was 

immers: ‘Worden wat je wil’.  
 

Op woensdag 6 oktober hebben we de Kinderboekenweek 

feestelijk geopend. De bedoeling was om dit op het plein te doen, 

ware niet dat de regen roet in het eten gooide.  

Gelukkig hebben wij het wel binnen kunnen openen met dansen op 

het Kinderboekenweeklied en een echte dansinstructrice van 

Bodytrend. In een half uurtje tijd hebben wij de hele dans 

aangeleerd gekregen, een sportieve en prachtige opening voor de 

toch speciale week. 
 

 
 

Na de dansopening hebben we bezoek gehad van brandweerman 

Erik met brandweerwagen; van ambulancemedewerkster Jenneke 

met de ambulance, van bakker Guus van de Rokermolen en van 

loonwerker Arnout die allen verteld hebben over hun eigen 

beroep. Heel erg bedankt daarvoor, het was heel leuk! 
 

In het fotoalbum op de website en de SchoolApp vindt u de foto’s. 

Ook is er op onze Facebookpagina een post geweest.  

Zie >> https://www.facebook.com/SLSDeRavelijn  
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Thema “De Brandweer” 
------------------------------------------------------------------- 

In groep 1-2 werken we momenteel aan het thema “De Brandweer”. Op woensdag 27 oktober brengen we 

een bezoekje aan de brandweerkazerne, hoe leuk is dat… 

 
Tijdschriften gezocht [herhaling] 
------------------------------------------------------------------- 

Heeft u thuis nog leuke en geschikte tijdschriften in redelijke tot goede staat (bijv. de Voetbal International of 

de Boerderij) en heeft u deze uit? Zou de school deze mogen hebben om in te zetten bij de verschillende 

leesvormen? Alvast bedankt!  

 
Op tijd op school 
------------------------------------------------------------------- 

We merken dat sommige leerlingen regelmatig (te) laat op school zijn. Wilt u hier op letten?  

Om 8.25 uur gaat de eerste bel, dan moeten de leerlingen naar binnen, zodat we bij de tweede bel om 8.30 

uur daadwerkelijk kunnen starten. 

Op de maandagmorgen is het op tijd op school zijn extra belangrijk voor de groepen 5-6 en 7-8, omdat we 

graag op tijd in de bus willen stappen voor de gymles in De Binder. Wij vertrekken het liefst om 8.25 uur… 

 

Squid Game 
------------------------------------------------------------------- 

Misschien heeft u al wat gehoord over Squid Game, een Koreaanse serie en enorme hype. In Squid Game 

doen honderden mensen met geldproblemen mee aan een lugubere spelshow. In elke ronde spelen zij een 

oud kinderspelletje, zoals Annemaria koekoek, touwtrekken en knikkeren. Wie na zes spellen overblijft, krijgt 

een gigantische geldprijs. Maar wie een spelletje verliest, wordt zonder pardon doodgeschoten. 

 

Ondanks dat de serie (gelukkig inmiddels) voor 16 jaar en ouder!! is, merken wij dat leerlingen uit de 

bovenbouwgroepen delen van de serie “op het schoolplein brengen”. Nu is de afloop op het plein gelukkig 

minder gewelddadig, toch willen wij u alert maken op deze hype. Op het schoolplein accepteren wij het 

naspelen van de game vanzelfsprekend niet…  

 
Verkeersveiligheid 
------------------------------------------------------------------- 

De herfst lijkt haar intreden te hebben gedaan, de dagen worden korter, natter en donkerder. Dit betekent 

dat leerlingen op de fiets moeilijker zichtbaar worden voor medeweggebruikers. Wilt u uw kind alstublieft een 

hesje aan laten trekken wanneer hij/zij op de fiets stapt naar school? Dan maakt het niet uit of men kort of 

lang moet fietsen… Alvast bedankt!! 
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Save the date 
------------------------------------------------------------------- 

Op vrijdagmiddag 26 november houden wij een Open Dag!  

Na een periode van corona kunnen wij (eindelijk) mensen uit  

de buurt, familieleden en overige belangstellenden welkom  

heten voor een bezoek in ons prachtige nieuwe gebouw.  

 

Verdere informatie en uitnodiging volgen! 

 
Start BSO De Ravelijn – ingelaste brief 
------------------------------------------------------------------- 

 

Coevorden, 13 oktober 2021  

 
Betreft: Start BSO De Ravelijn  

 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 

Wij zijn erg blij u te kunnen mededelen dat de exploitatievergunning bij de gemeente, en de inspectie van de 

GGD rond zijn, en BSO De Ravelijn van start kan gaan per maandag 25 oktober aanstaande!  
 

In eerste instantie zal voor- en naschoolse opvang aangeboden worden op maandag, dinsdag en donderdag. 

Mocht de vraag groeien dan kunnen we de hele week geopend zijn. Openingstijden zijn van 6.30 tot 19.00 

uur. 

U kunt zich inschrijven via www.kinderwereld.info. Onder het kopje “inschrijvingen” vindt u het 

inschrijfformulier voor de buitenschoolse opvang. Deze kunt u via de website verzenden. 

Het LRK-nummer voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst voor BSO De Ravelijn is 

725837421, en is ook de vinden op onze website. 
 

Heeft u interesse in een rondleiding dan kunt u contact opnemen met Paulien Koster via de email 

paulien@kinderwereld.info   
 

Wij hebben er zin in en hopen uw kinderen te zien bij de buitenschoolse opvang!  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Paulien Koster Clustermanager  

Jacqueline Jansen Directeur bestuurder 

 

    
 

 

 

 

 
 

http://www.kinderwereld.info/
mailto:paulien@kinderwereld.info
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Bericht van de MR 
------------------------------------------------------------------- 

Al enkele weken gaan onze kinderen weer naar school en ligt de vakantie alweer een tijd achter ons. Dan is 

het ook weer tijd om met de medezeggenschapsraad te vergaderen. Dinsdag 21 september hadden we de 

eerste vergadering van dit schooljaar.  

We hadden een vol programma om dat we diverse punten moesten bespreken. 

 

• Huishoudelijk reglement, ten eerste hebben we het huishoudelijk reglement MR voor schooljaar 

2021/2022 vastgesteld. Deze zullen binnenkort te vinden zijn op de website.  

• Verkeersveiligheid, Plaatselijk Belang Radewijk heeft diverse gesprekken gehad met de gemeente en 

daardoor zijn er maatregelen genomen in het kader van verkeersveiligheid en verlichting. Wij zijn ook 

benieuwd of de ouders nog op- of aanmerkingen hebben in het kader van de verkeersveiligheid. Als 

deze er zijn stel ons dan op de hoogte.  

• Maatregelen Covid-19, we hebben kennis genomen met de maatregelen die sinds kort weer zijn 

aangepast. 

• Toetreding Scholengroep, zoals jullie hebben kunnen lezen in de nieuwsbrief voor de vakantie gaat 

ons school langzaam toetreden aan de scholengroep de driehoek. We hebben dan ook om uitleg 

gevraagd aan het bestuur van Arcade wat dit betekent. Klaas Michiel Elema, organisatieadviseur, 

heeft ons tijdens deze vergadering bijgepraat. Een scholengroep werkt voornamelijk bovenschools 

samen zoals directeurschap, scholingen et cetera. Iedere school in zo’n groep behoudt zijn eigen 

identiteit en eigen leerkrachten.  

• Momenteel worden er gesprekken gevoerd over hoe de leiding in de scholengroep eruit kan gaan 

zien. Hier zijn verschillende scenario’s mogelijk. Als MR worden we hierin stap voor stap meegenomen 

en hier ook bij betrokken. Wij zullen jullie hiervan op de hoogte houden als er meer duidelijk wordt.  

 

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 

 

Mijn portfoliogesprekken 
------------------------------------------------------------------- 

Na de herfstvakantie ontvangt u een informatiebrief over het inplannen van de Mijn portfoliogesprekken 

waarover u heeft kunnen lezen in het vorige Ravelijntje.  

    

Luizencontrole 
------------------------------------------------------------------- 

Na de herfstvakantie, op woensdag 27 oktober, is er weer een  

luizencontrole. Het zou fijn zijn dat leerlingen rekening houden  

met hun kapsel op deze dag.       
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Onze jarige kanjers 
-------------------------------------------------------------------  

22 oktober Elijah Hakkers Groep 7 

27 oktober Tygo Keuken Groep 4 

30 oktober Yaron Menzo Groep 8 

31 oktober Jasmijn Kelder Groep 6 

4 november Brit Schoemaker Groep 8 

 
Overzicht bijlagen 
------------------------------------------------------------------- 
Geen 

 
Tot slot 
-------------------------------------------------------------------   
’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 5 november 2021. 

 

Het team van SLS De Ravelijn wenst u een  

 
 

 

 


