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 Agenda 
 

08-07 Doorschuifochtend 

08-07 Portfolio mee 

12-07 Doorschuifochtend 

12-07  Afscheidsavond / film 

            groep 8 

14-07 Afscheidsochtend groep 8 

15-07 Laatste schooldag 

15-07 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 
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Welkom 
------------------------------------------------------------------- 
Vanuit ons kantoortje kijk ik al denkend wat ik zal schrijven naar 

buiten en zie dat de zon doorbreekt. Wat hebben we in de 

afgelopen weken al een flink aantal warme dagen gehad waarbij 

het vasthouden van concentratie en motivatie best lastig was. 

Gelukkig hebben we een fijn groot plein met veel schaduwplekken 

en een open leerplein waarop het ook best aangenaam koel blijft, 

daar is dankbaar gebruik van gemaakt. Zo werd er lekker buiten 

gelezen en gewerkt op het Chromebook.  

Wanneer we het hebben over ons plein kunnen we vol trots zeggen 

dat we een prachtig plein hebben en dat ook ons groene plein 

steeds meer vorm krijgt. Zo zijn de afgelopen week een 

nestschommel en duikelstangen geplaatst en is er een klim en 

klauterparcours aangelegd. Binnenkort gaan we dit deel op een 

feestelijke manier officieel openen. 

De afgelopen week zijn de meeste citotoetsen afgerond en de 

laatste portfoliogesprekken gevoerd. We zijn het schooljaar echt 

aan het afronden. Terugkijkend kan ik alleen maar de conclusie 

trekken dat ook dit schooljaar weer is omgevlogen. 

In deze nieuwsbrief krijgt u een sfeerimpressie van het groene 

plein, leest u stukjes van de MR en OC en over de activiteiten in de 

laatste schoolweken. 

 

We wensen u  

veel leesplezier! 
 

 

 

mailto:directie@slsderavelijn.nl
http://www.slsderavelijn.nl/
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Sfeerimpressie groene plein 
----------------------------------------------------- 
Vorig weekend zijn een aantal vaders samen met meester Erwin druk bezig geweest met de voorbereidingen 

voor het groene plein. Maandag kwamen mensen van een gespecialiseerd bedrijf de onderdelen van het 

groene plein installeren. De kinderen hielden steeds goed in de gaten wat er gebeurde en kunnen niet 

wachten tot het nieuwe deel geopend wordt. We zullen dit binnenkort op feestelijke wijze doen.  
 
 

         
 

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

 

De laatste MR-vergadering van dit schooljaar heeft onlangs plaats gevonden. En in deze vergadering hebben 

wij diverse zaken besproken en besloten. Zo is het schooljaarplan van volgende schooljaar vastgesteld. 

Hebben we gehoord hoe de formatie voor volgende schooljaar eruit gaat zie. En we hebben de communicatie 

omtrent schoolreisje/activiteiten besproken en hoe dit beter kan.  

De notulen komen binnenkort online. Mocht je vragen hebben schroom dan niet contact op te nemen met de 

MR door ze aan te spreken en/of een mail te sturen aan mr-ravelijn@sg-owsa.nl 

 

Namens de MR wensen wij iedereen een fijne zomervakantie toe! 
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Oproep vanuit de OC 
--------------------------------------------- 
 

De oudercommissie van SLS De Ravelijn is er voor de belangen van ouders, school en kinderen.  

 

De oudercommissie helpt het team met het organiseren van onder andere het paasfeest, sinterklaasfeest, 

kerstfeest, schoolmarkt, schoolreisjes en schoolkamp voor de kinderen. Ouders kunnen zich via een 

ouderhulplijst opgeven voor de verschillende ouderwerkgroepen. Deze werkgroepen komen met ideeën en 

hulp om de bovengenoemde feesten te organiseren. In deze werkgroepen zit steeds een afvaardiging van de 

oudercommissie en het team.  

 

Dit jaar neemt de oudercommissie afscheid van drie leden. 

Lenard Hakkers, Ellen Verstraaten en Joost Clement. 

Wij willen ze alle drie bedanken voor hun inzet en hulp !! 

 

Gelukkig heeft de oudercommissie al één nieuw teamlid gevonden in de persoon van Marijn Willems, moeder 

van Floris, Linde en Sofia. 

Ze zijn nog op zoek naar TWEE NIEUWE LEDEN. 

 

Wie o wie komt de oudercommissie helpen ?? 

 

U kunt u aanmelden door één van de oudercommissieleden aan te spreken of door te mailen naar : oc-

ravelijn@sg-owsa.nl 

 
 
Doorschuifochtenden 
---------------------------------------------------------------- 

Aan het einde van het schooljaar organiseren we altijd twee doorschuifochtenden. Tijdens deze 

doorschuifochtenden mogen de leerlingen alvast even kennismaken in hun nieuwe groep. Tijdens dit moment 

gaan ze kennismaken met hun nieuwe juf en ook alvast een beetje met de leerstof voor het volgende 

schooljaar. Dit doen we op een speelse manier. De doorschuifochtenden zijn gepland op vrijdag 8 juli en 

dinsdag 12 juli van 10.30 tot 11.30 uur. 
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Filmpremière groep 7-8 / Afscheidsavond groep 8 
------------------------------------------------------ 

Op dinsdagavond 12 juli is de première van de film voor en door groep 7 en 8. De andere groepen gaan 

deze film op een later moment in hun eigen groep bekijken. U heeft inmiddels een uitnodiging gekregen.  

Het programma ziet er als volgt uit:19.00 uur Ontvangst met koffie/ thee/ limonade                            

19.15 uur Start film  

20.00 uur Pauze met hapje en drankje. 

20.30 uur Ouders en leerlingen groep 7 nemen afscheid. 

                  Start van het officiële afscheid van groep 8 

21.15 uur Afsluiting met een gezellig hapje en drankje 

 
 
Afscheidsochtend groep 8 
----------------------------------------------------- 
De leerlingen van groep 8 zijn druk bezig met het organiseren van een afscheidsochtend. Hiervoor krijgen ze 

iedere dag tijd op school. Er wordt druk overlegd, gebeld, gemaild en offertes aangevraagd. Geweldig om te 

zien hoe iedereen in de groep op zijn/ haar eigen manier een steentje bijdraagt. Langzaam maar zeker krijgt 

het programma steeds meer vorm. Ze hebben twee mooie uitnodigingen gemaakt die inmiddels zijn 

uitgedeeld. De uitnodigingen zijn hetzelfde maar ze vonden het leuk om één voor groep 1 tm 4 te maken en 

één voor groep 5 tm 7. Ze zijn bijgevoegd als bijlage bij deze nieuwsbrief.  

Toevoeging van groep 8 voor groep 1 t/m 4:  

 

• Wilt u ’s avonds uw kinderen checken op teken 

• Graag laarzen meenemen. 

 

Even voor de duidelijkheid: De leerlingen hebben deze dag gewoon tot 15.00 uur school ! 

 
Laatste schooldag 
------------------------------------------------------------ 
Over precies twee weken is de laatste schooldag van het schooljaar 2021-2022. Zo’n laatste schooldag is altijd 

een bijzonder moment. Dit geldt voor alle leerlingen maar voor de leerlingen van groep 8 is het nog specialer. 

Zij zullen voor de laatste keer als basisschoolleerling het gebouw verlaten. Dit doen we graag op een 

feestelijke manier. Het is ook voor u als ouder een speciaal moment. U heeft acht jaar geleden uw zoon/ 

dochter voor het eerst naar de basisschool gebracht en het zou erg leuk zijn wanneer u hem/ haar na acht jaar 

voor de laatste keer weer zou ophalen.  

U bent van harte welkom om vanaf ca 11.50 uur hierbij aanwezig te zijn.  
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Onze jarige kanjers 
-------------------------------------------------------------------  

17 juli Shania Kamps Groep 8 

   

   

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

▪ Programma Rokerfeest 

▪ Uitnodiging filmpremière en afscheid groep 8 

▪ Uitnodiging afscheidsochtend groep 8 voor groep 1 t/m 4 

▪ Uitnodiging afscheidsochtend groep 8 voor groep 5 t/m 7 

 
Tot slot 
------------------------------------------------------------------   
’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 15 juli 2022. 

 

 

Het team van SLS De Ravelijn wenst u een 

 

 
 

 
 

 

 


