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Welkom
------------------------------------------------------------------Wat een gezelligheid; wat een mooie caravan; wat een opgefleurde
Pieten en Sint; wat een prachtige surprises en cadeaus; wat een
leuke dag! Een groot compliment aan de organisatie!
Tijdens de aanscherpte maatregelen van afgelopen weekend, was
ik heel bang dat veel kinderen het feest zouden moeten missen
vanwege verkoudheidsklachten en/of een snotneus. Gelukkig was
dit niet het geval en was ik de enige die schitterde in afwezigheid.
Ben blij ik nog wel even een live-verbinding (lees: beeldbellen) heb
gehad en de sfeer heb kunnen proeven…
Aangevuld met de foto’s in de SchoolApp (fotoalbums bij de
groepen) en het filmpje op Facebook kan ik volgens mij zeggen dat
het een geweldig mooie dag was. Mocht u de surprises ook nog
even willen bekijken, kijk dan op:
https://www.facebook.com/SLSDeRavelijn/videos/1104024773705576/

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

Nu Sinterklaas ons land bijna weer heeft verlaten, gaan wij ons
richten op Kerst. Ook altijd een gezellig periode…

Veel leesplezier!

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

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

En omdat die zo mooi was, De Schatkamer van vandaag: (het kantoor is nog nooit zo gezellig geweest)

Bouw!
------------------------------------------------------------------Bouw! is een online programma dat effectieve ondersteuning biedt bij beginnende geletterdheid en leren
lezen. Het programma helpt leerlingen die risico lopen op problemen met lezen en spelling inzicht te krijgen in
alfabetische principes als teken-klankkoppeling en fonemisch bewustzijn en het lezen van steeds langere
woorden.
Bouw! is gericht op het voorkomen van leesproblemen en daarmee effectiever dan remediëren wanneer
achterstanden al zijn ontstaan. Het programma is bewezen effectief: scholen die ermee werken zien een
blijvende afname van ruim 60% in het aantal leerlingen met leesproblemen en dyslexie. Voor deze leerlingen
is remedial teaching niet meer nodig. De behaalde resultaten beklijven en zijn zelfs in groep 8 nog zichtbaar.
Om risico’s vroegtijdig te signaleren heeft de gemeente Hardenberg een project op touw gezet om Bouw! In
de scholen te krijgen. De Ravelijn heeft zich opgegeven voor dit project dat gesubsidieerd wordt door de
gemeente Hardenberg. Wanneer we toegang krijgen tot het programma zullen wij dit natuurlijk met u delen.

SLS De Ravelijn I Zwolseweg 2 I 7786 BH Den Velde I 0524-562174 I www.slsderavelijn.nl I directie@slsderavelijn.nl

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

Nieuws vanuit de MR
------------------------------------------------------------------Woensdag 3 november heeft de Medezeggenschapsraad weer overleg gehad om enkele zaken te bespreken.
Zaken die we hebben besproken zijn:
▪
▪
▪

Onderwijs in corona tijd, er is een kleine wijziging in de beslisboom, deze heeft u onlangs ontvangen.
Leerlingenprognose voor de aankomende jaren en het wijzigen van de teldatum.
Tevredenheidsonderzoek, de resultaten zijn zeer goed. We zijn hier trots op en de aandachtspunten
die genoemd zijn worden ook al opgepakt door het team. Erwin heeft jullie via een brief geïnformeerd
over deze resultaten.

U kunt de notulen van deze vergadering vinden op de website: https://www.slsderavelijn.nl/index.php?section=11&page=81
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.
GVO, HVO en Muziek “gaan digitaal”
------------------------------------------------------------------In deze tijd met de aangescherpte maatregelen mogen Anne (GVO-docent), Gwendy (HVO-docent) en onze
muziekdocent Rico niet meer in de school komen om les te geven. Heel jammer natuurlijk en daarbij niet fijn
voor het onderwijsleerproces.
Gelukkig hebben wij met deze topdocenten snel weten om te schakelen en hebben wij afgelopen dinsdag de
eerste lessen digitaal gedaan. Na wat kleine opstartproblemen is het helemaal goed gekomen en hebben alle
kinderen geboeid voor het Chromebook gezeten voor lessen GVO, HVO en muziek op afstand. Top(pers)!
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Onze jarige kanjers
------------------------------------------------------------------10 december
Elisa Lentz
Groep 3
15 december
Maud Iemhoff
Instroom
Overzicht bijlagen
------------------------------------------------------------------Geen
Tot slot
------------------------------------------------------------------’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 17 december 2021.
Het team van SLS De Ravelijn wenst u een prettig weekend!
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