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

Op 1 maart jl. is de meteorologische lente van start gegaan. Dit is 

terug te zien in de natuur; knoppen vormen zich en de krokussen 

en sneeuwklokjes sieren de bermen.   

Dit betekent ook dat het gedeelte van ons schoolplein wat nog 

verder ingericht moet worden “weer gaat leven”. Om het groene 

gedeelte van het schoolplein verder vorm te geven, hebben wij een 

samenwerking met het Zonecollege (voorheen Groene Welle). Een 

groep studenten is in de afgelopen week langs geweest voor 

bodemonderzoek en zal over een kleine twee weken wilgen 

knotten en een loofgang vormen op ons Groene Schoolplein. 

 

Hoe wordt het ook alweer ongeveer?! 

 

 
 

In dit Ravelijntje is er aandacht voor het thema van “Kleur Op 

School”, onze methode voor levensbeschouwing. Ook komen o.a. 

de gedragsverwachting, de oudergesprekken, een typecursus voor 

groep 7-8 aan bod en is er een nieuwe kinderfolder van de 

Cultuurkoppel Vechtdal, waar kinderen zicht op kunnen geven voor 

leuke cursussen in de buurt. Veel leesplezier! 

 

 

 Agenda 
 

19-03 Einde Cito-toetsen 

23-03 Start oudergesprekken > 

  uitnodiging volgt! 

26-03 Nieuwsbrief 

31-03 Paasviering voor kinderen 

02-04 Goede vrijdag (lln. VRIJ) 

05-04 Tweede Paasdag (lln. 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 

 

 

mailto:directie@slsderavelijn.nl
http://www.slsderavelijn.nl/
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Kleur op School 
------------------------------------------------------------------- 

Tot en met mei werken wij op het gebied van identiteitsvorming aan het thema: Geef je bloot?! 

 

Een thema met veel aspecten die nauw raken aan de belevingswereld van  

kinderen. Hoe gaan we om met letterlijk bloot? Wat geef je van jezelf bloot  

in social media? En wat doen anderen daarmee? Het aangeven van grenzen,  

privacy, je eigen lichaam, lentekriebels, allemaal onderwerpen die bij het  

lentethema aan bod kunnen komen.  

Ook zal er aandacht zijn voor je open stellen voor anderen, je figuurlijk  

blootgeven. Wat vertel je wel en wat vertel je niet? Moet je altijd je mening  

geven? Hoe zit het met jouw digi-taal? Hoe goed ken je de ander?  

 

Bijlage aan deze nieuwsbrief: De ouderbrief van Levendig Uitgevers behorend bij dit thema. 

 
Cultuurkoppel Vechtdal 
------------------------------------------------------------------- 

De culturele voorjaarscursussen van Cultuurkoepel Vechtdal zijn ‘Lente cursussen’ geworden!  
 

Op 5 februari ontving u bij de nieuwsbief de flyer van Cultuurkoppel Vechtdal met daarin een overzicht van de 

culturele kindercursussen, die in maart van start zouden gaan in Hardenberg e.o.  

Men had toen goede hoop om in maart de kinderen weer in buitenschoolse lessen te kunnen ontvangen, 

maar het landelijke COVID-beleid laat zien dat dat helaas nog niet kan. Daarom heeft Cultuurkoppel Vechtdal 

de startdata van de cursussen van maart, verplaatst naar achteren, veelal naar mei.  
 

Alle kinderen die zich al hadden ingeschreven, hebben inmiddels bericht  

ontvangen over de nieuwe startdatum. Kinderen die zich nog niet opgegeven  

hadden, kunnen zich tot 5 april nog inschrijven via www.gewoonactief.nl.  

Er is nu nog veel plek, maar wacht niet te lang want: vol = vol. 

 

Bijlage aan deze nieuwsbrief: De nieuwe kinderfolder buitenschoolse Lentecursussen. 

 
Corona-update 
------------------------------------------------------------------- 

Na de persconferentie van afgelopen maandag zijn er wel wat versoepelingen geweest, echter niet voor het 

basisonderwijs. Alle corona-maatregelen zoals deze bij het hervatten van het fysieke onderwijs  naar u 

gecommuniceerd zijn, lopen nog, inclusief de beslisboom. 

Dit betekent ook nog geen gymles (met zijn allen in de bus en in de kleedkamer) en geen HVO / GVO vanwege 

de loop die deze lessen teweeg brengen en de docenten die niet naar de verschillende scholen mogen. 

 

http://www.gewoonactief.nl/
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Gedragsverwachting 
------------------------------------------------------------------- 

Sinds de voorjaarsvakantie werken wij met een vernieuwde gedragsverwachting. U heeft hem al kunnen zien 

in het leerlingportfolio van uw kind. Voor ons is de gedragsverwachting leidend voor de manier waarop wij 

omgaan met elkaar. Dit is hetgeen wat verwachten van onze Ravelijnkinderen, vanuit een positieve insteek! 
 

 

 
Oudergesprekken 
------------------------------------------------------------------- 

Nadat de leerlingportfolio’s vorige week mee zijn gegaan naar huis, stonden er voor volgende week 

oudergesprekken gepland. Echter zitten wij vanwege de lockdown en hiermee het verplichte thuisonderwijs 

nu nog in de periode van de Cito-toetsen.  

Daarom hebben wij besloten om de oudergesprekken met een week op te schuiven, zodat de resultaten op 

de niet-methodetoetsen (Cito) waar nodig meegenomen kunnen worden in het gesprek. 
 

De oudergesprekken zijn op aanvraag van u of van de leerkrachten en worden digitaal gedaan. Natuurlijk mag 

uw kind aansluiten bij het gesprek, het gaat immers om hem of haar. 
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Typecursus groep 7-8 van start 
------------------------------------------------------------------- 

Als school vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen naast het leren schrijven ook leren typen. Omdat wij 

toekomstgericht en eigentijds onderwijs willen bieden, willen we typeles als vast onderdeel in ons onderwijs, 

zo staat dit ook geschreven in ons schoolplan.  
 

Vanwege corona en de onvoorspelbaarheid hiervan heeft het even op zich laten  

wachten. Maar toch zijn we blij dat het alsnog gelukt is om een typecursus van  

Typetuin in de klas te halen! Aanstaande maandag starten de lessen.  
 

Zet um op jongens en meiden van groep 7-8!  

Veel plezier, je zult er later veel gemak van hebben… 

 
Ouderbijdrage 
------------------------------------------------------------------- 

Op korte termijn ontvang u een factuur voor de (vrijwillige) ouderbijdrage, met een vriendelijk verzoek deze 

over te maken naar de rekening die de oudercommissie van de school beheert. Hier kunnen weer leuke 

activiteiten voor onze Ravelijnkinderen van georganiseerd worden. 

 
Winst oud-papieractie 
------------------------------------------------------------------- 

Vanwege de coronamaatregelen heeft de oudercommissie moeten besluiten om de laatste maanden het oud-

papier niet op te kunnen halen. Hopelijk kunnen wij dit snel weer gaan oppakken. Toch kunnen wij het 

opgehaalde totaalbedrag over het jaar 2020 wel melden:  € 2250,-  Wát een bedrag, een fantastische 

aanvulling op de ouderbijdrage, waarmee er heel veel mooie activiteiten georganiseerd kunnen worden. 

 
Thema “De Boerderij” 
------------------------------------------------------------------- 

Afgelopen donderdag stond er ineens een  

blauwe tractor op de oprit van de school. De  

kleutergroep werkt momenteel aan het thema  

“De Boerderij” (met een link naar het voorjaar)  

en hoe mooi is het dan dat er een échte grote  

tractor op school komt? En dan mochten de  

kinderen er ook nog even in... De Peutergroep  

van Kinderwereld heeft er ook van mee  

geprofiteerd. Meer foto’s zijn te vinden in de  

SchoolApp en op de website onder groep 1-2. 

Familie Van der Haar, bedankt!  
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Onze jarige kanjers  
-------------------------------------------------------------------  
 

23 maart Nina Rijstenberg Groep 6 

25 maart Leon Snijders Groep 3 

27 maart Robin Schepers Groep 3 
 

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

 Flyer kindercursussen Cultuurkoppel Vechtdal – Inschrijven kan 
tot 5 april 2021 via www.gewoonactief.nl (voorheen hardenbergkids.nl) 

 Ouderbrief Kleur Op School, thema “Geef je bloot” 

 
Tot slot 
-------------------------------------------------------------------   
’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 26 maart 2021. 

 

 
 

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

http://www.gewoonactief.nl/

