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Agenda 

 1-11 voorstelling groep 7/8 

 1-11 Rots en Water groep 3/ 4 

 1-11 Rots en Water groep 7/8 

 3-11 start mediamasters 

groep 7/8 

 7-11 Streetwise ( groep 7/8 

op de fiets naar school) 

 8-11 Nationaal schoolontbijt 

 21-11 NIO 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 

 

 

 Inhoud 
 Welkom 

 Talentenbouwers  

 Schoolontbijt 

 Kleur 

 Workshops groep 5 tm 8 

 Streetwise 

 

 

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

Wat een prachtige herfstdag vandaag. De zon schijnt en het is 

prachtig weer. Binnen in school heerst een geweldige sfeer 

terwijl ik op de achtergrond allemaal kinderen hoor die 

genieten van hun eerste ronde workshops. Er wordt gedanst, 

gebakken, gemozaïekt, genaaid en gesport. Overal wordt 

hard gewerkt en je voelt het plezier van alle leerlingen en 

juffen en meester. 

 

Voor de komende periode staan er weer een aantal 

activiteiten op de planning. Zo gaat groep 7/8 naar een 

voorstelling, hebben we het nationaal schoolontbijt en doen 

we mee aan ANWB Streetwise.  

 

Daarnaast loopt ook het programma van Rots en Water, ook 

hierbij zien we een enorme hoeveelheid plezier. Hierbij is de 

kracht van de herhaling duidelijk zichtbaar. 

 

Afgelopen week en komende week krijgen alle leerlingen van 

groep acht hun voorlopige advies voor het voortgezet 

onderwijs. Ondanks dat iedereen wel behoorlijk goed van 

zichzelf weet waar zijn/ haar kwaliteiten liggen is dit voor 

sommige leerlingen een spannend moment.  

 

 

mailto:directie@slsderavelijn.nl
http://www.slsderavelijn.nl/


 

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

  

 

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

 
 

 

  
 
Talentenbouwers 
----------------------------------------------------- 
In de vorige nieuwsbrief stond al een deel over talentenbouwers. In deze nieuwsbrief gaan we daar nog iets  

dieper op in.  

De centrale vraag bij talentengesprekken is steeds “Waar wordt je blij van?” en “Waar krijg je energie van?” 

Wanneer je ergens blij van wordt en energie van krijgt krijg je hier ook veerkracht van. Veerkracht heeft 

iedere mens nodig om te zorgen dat je in balans blijft. Het zorgt ervoor dat we overeind blijven in moeilijke 

tijden.  

Dat veerkracht heel belangrijk is hebben we vooral tijdens de corona periode gezien. Het viel lang niet altijd 

mee om met energie aan de dag te beginnen of om door te zetten. We merkten dat een aantal van onze 

leerlingen veel moeite hadden om hun negatieve gevoelens om te zetten in een positief gevoel tijdens deze 

lastige periode.  

 

Wanneer je weet waar je energie van krijgt kun je dit ook inzetten wanneer je iets moeilijks moet doen, iets 

waar je tegenop ziet. We zetten iedere twee weken een talent centraal en bespreken deze. Leerlingen die dit 

talent bij zich vinden passen mogen hier hun ster bij plakken. Hierbij kijken leerlingen ook naar elkaar en is het 

mooi om te zien dat iemand anders een talent bij jou ziet die je zelf niet ziet. De ander kan dit met 

voorbeelden onderbouwen. Op die manier krijg je nog meer inzicht in jezelf en je talenten. Een ander kan jou 

helpen wanneer jij wat positieve energie nodig hebt. Hij/zij kan jouw wijzen op een talent die je op dat 

moment in kunt zetten.  

Onderzoek heeft uitgewezen dat je wanneer je eerst iets doet waar je blij van wordt, je daarna effectiever en 

beter kunt werken. Je ziet meer details, kunt creatiever nadenken en betere oplossingen bedenken.  

 

We zetten dit op school bewust in door met leerlingen in gesprek te gaan over waar ze veerkracht van krijgen. 

Dit kan van alles zijn, bijvoorbeeld even tekenen ( een mooimaker), even naar buiten en tien rondjes om het 

veld rennen ( een bewuste beweger), even op google op zoek naar het antwoord op een onderzoeksvraag ( 

kennisspons). Kinderen die het nodig hebben maken samen met ons een veerkrachtpotje. In dit potje stoppen 

ze briefjes met dingen waar ze energie/ veerkracht van krijgen. Wanneer ze een moeilijk moment hebben 

kunnen ze een briefje pakken en er zelf voor zorgen dat ze nieuwe positieve energie krijgen. 

Op deze manier proberen we onze leerlingen bewust te maken waar voor hen kansen liggen om in balans te 

komen en blijven. Dit zijn vaardigheden waar je je leven lang plezier van kunt hebben. In de bijlage vindt u een 

lijst met alle talenten met daarbij een korte beschrijving van het talent.  
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Schoolontbijt 
-------------------------------------- 
Dinsdag 8 november doen we met onze school mee aan het Nationaal schoolontbijt. Tijdens dit ontbijt sluiten 

ook de peuters van Kinderwereld aan. We gaan met alle leerlingen in het open leercentrum en speellokaal 

zitten waarbij alle groepen door elkaar komen te zitten. Hierbij ligt de nadruk op samen zijn, samenwerken en 

elkaar helpen. Tijdens het ontbijt zullen we ook de kerstactie aankondigen. U hoort hier meer over in de 

volgende nieuwsbrief. 

 
Kleur 
------------------------------------------- 
We zitten in de afrondende fase van het thema Moeder Aarde. In november start een nieuw thema. 

Dit thema is  “Troost, hoop en liefde”. 

Uit de methode: 

“Iedereen hoopt wel eens ergens op. Op mooi weer tijdens de vakantie, op een overwinning bij een wedstrijd 

of dat je snel beter wordt als je ziek bent. Hoop is misschien wel één van de belangrijkste dingen in het leven: 

hoop geeft ons kracht om er samen iets moois van te maken. Maar wat is hoop precies? En hoe krijg je weer 

hoop, wanneer je bijvoorbeeld verdrietig bent? Of als er oorlog is en je moet vluchten? Kan troost dan helpen? 

Kan liefde troosten? 

 

Steeds meer gaan we het belang inzien dat kinderen leren vertrouwen op zichzelf en op anderen, dat ze 

veerkrachtig zijn in het omgaan met tegenslagen en lastige situaties. Dat ze leren betekenis te geven aan wat 

hen overkomt en wat ze in het leven tegenkomen. Elkaar troosten, hoop geven en heel veel liefde kunnen 

helpen om dat vertrouwen te vergroten. Met elkaar gaan we op onderzoek uit naar wat troost, hoop en liefde 

voor ons  betekenen, waar we hoop van krijgen en hoe we troost kunnen geven en hoop en liefde kunnen 

delen, met elkaar en met de wereld om ons heen.  

 
Workshops groep 5 t/m 8 
--------------------------------------------------- 
Vandaag zijn de leerlingen van groep 5 t/m 8 gestart met de eerste ronde workshops. We deden dit in het 

verleden ook maar door corona heeft het helaas een hele tijd stil gelegen.  

Tijdens deze workshops is er steeds keuze uit een aantal creatieve en sportieve activiteiten. De leerlingen 

doen tijdens iedere ronde in ieder geval één keer een sportactiviteit. Verder mogen ze zelf een voorkeur 

aangeven voor een creatieve activiteit. Hierbij kunnen ze uitgaan van hun talenten of hun talenten 

verstevigen.  
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Streetwise 
------------------------------------------ 
Op 7 november doen de leerlingen van groep 1 t/m 8 mee aan ANWB Streetwise. 

Dit is een programma speciaal voor leerlingen van de basisschool georganiseerd door de ANWB. 

Alle lessen worden gegeven op de parkeerplaats bij de Binder, in de sporthal de Binder of in de Ireneschool in 

Gramsbergen. 

De kinderen van groep 1 t/m 6 gaan daar met de  bus naar toe. De leerlingen van groep 7/8 gaan er op hun 

eigen fiets naar toe.  

 

Groep 1 en 2: Toet toet 

In deze module staat het herkennen van (gevaarlijke) verkeersgeluiden en het oefenen met oversteken 

centraal. Daarnaast leren kinderen waarom het zo belangrijk is om een kinderzitje en de autogordel te 

gebruiken. 

 

Groep 3 en 4: Blik en klik 

Wat kan je zelf doen om je veiligheid in het verkeer te vergroten? Kinderen leren onder andere veilig 

oversteken over een zebrapad en tussen twee auto’s. Ook leren ze begrijpen waarom je in de auto een gordel 

en autostoeltje moet gebruiken. Bij sommige verkeerslessen vertellen de instructeurs over het belang van een 

fietshelm en kunnen de leerlingen dit tijdens de les ervaren. 

 

Groep 5 en 6: Hallo auto 

De module Hallo auto leert kinderen over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die 

remweg. Ze nemen plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen zelf remmen! Ook het 

dragen van een veiligheidsgordel en wie een autostoeltje of zitverhoger moet gebruiken komen in deze les 

aan bod. 

 

Groep 7 en 8: Trapvaardig 

De module Trapvaardig traint kinderen uit groep 7 en 8 praktische fietsvaardigheid. Ze fietsen over een 

uitdagend parcours en trainen moeilijke manoeuvres. Hierin komt van alles aan bod: slalommen, over schuine 

stukjes fietsen, over je schouder kijken en je hand uitsteken en toch rechtdoor fietsen. Ook fietsen ze met een 

zware rugtas op om zich voor te bereiden op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school. 
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Schoolfruit: 
------------------------------------------ 
Komende week krijgen de leerlingen sinaasappel, meloen en appel. 

 
 
 
Onze jarige kanjers 
-------------------------------------------------------------------  

31 oktober Jasmijn Kelder 10 jaar 

10 november Giulietta vd Haar 11 jaar 

   

 
Overzicht bijlages 
------------------------------------------------------------------ 
Overzicht talentenkaarten 

Uitnodiging schoolontbijt 

Ouderbrief schoolontbijt 

 

Tot slot 
------------------------------------------------------------------- 
’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 11 november. 

 

Het team van SLS De Ravelijn wenst u een fijne weekend! 

 
 
 

 
 

 

 


