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In deze nieuwsbrief leest u de stand van zaken op dit moment omtrent de samenlevingsschool Radewijk – Den Velde.

De naam van de samenlevingsschool is bekend!
Op woensdag 6 februari jl. is het nieuwe team van de samenlevingsschool bij elkaar geweest
in boomstammenrestaurant “Het Heemse”. Tijdens deze bijeenkomst in informele sfeer
heeft het team een ronde doorlopen met alle 22 ingezonden namen, incl. beschrijvingen.
Er waren erg mooie namen binnengekomen, bedankt voor alle inzendingen! Het team was
niet op de hoogte van wie de namen afkomstig waren. Op basis van de bevindingen op deze
avond is er een winnende naam, er is unaniem gekozen voor:

Samenlevingsschool “De Ravelijn”
Uitleg van de naam:
“Ra” staat voor Radewijk, “Ve” staat voor Den Velde en “Lijn” staat voor de verbinding.
Daarnaast is een ravelijn een buitenwerk van een vesting. Leerlingen en ouders uit het
buitengebied maken zich samen met het team sterk door de krachten te bundelen om een
veilige leeromgeving te creëren voor ieder kind. Dit is wat de samenlevingsschool wil zijn.
Met deze naam denken wij een herkenbare en treffende naam te hebben voor onze
samenlevingsschool. Er gaat nu gewerkt worden aan een motto, aan de schoolkleuren en
aan een passend logo.
We feliciteren de fam.

Kerkdijk-Kelder met hun ingezonden winnende naam!

Peter, Janine, Lotte en Niels, jullie zullen worden uitgenodigd voor een (belangrijk) aandeel
in de officiële ingebruikname van de naam en bedankt voor jullie mooie inzending!

Het team van de samenlevingsschool is bekend!
Met veel plezier kunnen wij u melden dat het team waarmee wij gaan starten op
Samenlevingsschool “De Ravelijn” ook bekend is. In de nieuwsbrief van 25 januari jl. heeft u
kunnen lezen dat er goede gesprekken gevoerd zijn met de leerkrachten die graag mee
wilden naar de Samenlevingsschool. Naar aanleiding van deze gesprekken zijn er scenario’s
uitgewerkt.
Het is het voorkeursscenario geworden, met als uitkomst:
Alle leerkrachten die op gesprek zijn geweest kunnen mee!

Bovenste rij v.l.n.r. (staand):
Ina Bolks, Margo Rottier, Marinka Zuidema, Erwin Breukelman, Daniëlle van Gijzen, Martin Nijman.
Onderste rij v.l.n.r. (zittend):
Wilna Ciebrant, Nelleke Hakkers, Helen van den Berg, Jos Versteeg, Harmke Timmer.

Dit geeft het volgende formatieplaatje voor schooljaar 2019-2020:
Groep 1-2:
Juf Ina Bolks & juf Marinka Zuidema
Groep 3-4:
Juf Jos Versteeg & juf Helen van den Berg
Op woensdag zal juf Wilna Ciebrant lesgeven aan groep 3-4
Groep 5-6:
Juf Nelleke Hakkers & juf Margo Rottier
Groep 7-8:
Juf Harmke Timmer & juf Wilna Ciebrant
Directie
Intern begeleider
Administratie
Conciërge

: Erwin Breukelman (hele week)
: Wilna Ciebrant (twee dagen)
: Daniëlle van Gijzen
: Martin Nijman

Na het eerste jaar wordt er opnieuw gekeken hoe de formatie ingericht gaat worden voor
het jaar erop. Dit is overigens niet anders dan anders…
Met deze formatie hebben wij een uitgebalanceerd team van leerkrachten; een goede mix
van collega’s afkomstig van zowel CBS ’t Kompas als van OBS Den Velde, met een brok
ervaring en veel kwaliteiten!
Het vertrouwen in een succesvolle samenwerking is er volop!

Huisvesting
Met een slag om de arm kunnen wij u melden dat het de bedoeling is dat
samenlevingsschool “De Ravelijn” na de zomervakantie start met draaien in het gebouw van
’t Kompas in Radewijk.
‘Alle leerlingen en leerkrachten bij elkaar in één gebouw, zodat men kan wennen aan elkaar
en er gewerkt kan worden aan relaties, want alleen dan kom je tot één samenlevingsschool,’
stelt directeur Erwin Breukelman.
In de tijd dat de leerlingen onderwijs genieten op locatie Radewijk, kan men in Den Velde
ongestoord werken aan het (ver)bouwen van de locatie, waar de school zich in de toekomst
zal huisvesten.

Wanneer de bouw gaat beginnen en hoe lang deze bouw gaat duren is moeilijk te zeggen,
omdat de bouwwereld op zijn kop staat en men mede afhankelijk is van de leveringstijden
van materialen.
Wij zitten ten minste het eerste halve jaar van het schooljaar nog wel in Radewijk, maar ook
sluiten wij niet uit dat dit heel schooljaar 2019-2020 zal zijn.
Uitgangspunt is om vóór aanvang van schooljaar 2020-2021 het gebouw in Den Velde te
betreden. Maar de toekomst zal uitwijzen of dit haalbaar is…

Wijziging in de projectgroep
Aangezien Linda Groeneveld niet meer werkzaam is op OBS Den Velde kwam er ook een
vacature vrij in de projectgroep. Wij kunnen u met plezier melden dat Harmke Timmer de
projectgroep is komen versterken. Hiermee bestaat de projectgroep vanaf nu uit:
- Nynke Runia (procesbegeleider)
- Erwin Breukelman
- Jent Hadderingh
- Jos Versteeg
- Harmke Timmer

Overige informatie
Op dinsdag 12 februari 2019 komt de fusie aan de orde in de oriënterende ronde van de
gemeente Hardenberg. Deze vergadering zal plaatsvinden in de Raadzaal van Hardenberg en
vangt aan om 19.30 uur.

Informatieavond voortgang
Wij herinneren u eraan dat er op woensdag 10 april om 20.00 uur een ouderinformatieavond gepland staat, waarin wij u op de hoogte brengen over de voortgang.
U ontvangt een week voor de bijeenkomst een agenda en de locatie.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Erwin Breukelman, directeur
samenlevingsschool, 0523-216252 / 06-38305585.

Projectgroep Samenlevingsschool “De Ravelijn”

