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

Het is 9 april 2021. Ik heb het vermoeden dat er weer wat 

weerrecords zijn gebroken in de afgelopen week. Stonden we 

vorige week woensdag in een korte broek Paasspelletjes te spelen 

op het plein, liepen we afgelopen dinsdag en woensdag met sjaal 

en handschoenen aan een sneeuwballengevecht te doen. Maar, ik 

moet eerlijk zijn, beide heeft wel wat… 
 

In dit Ravelijntje is er aandacht voor de Identiteitscommissie en de 

MR. Er zijn weer stappen gezet zijn in het vergroenen van ons 

schoolplein en  het tevredenheidsonderzoek is binnengekomen in 

uw mailbox. Verder is er o.a. aandacht voor de Paasviering en de 

bloemenactie die georganiseerd gaat worden door de OC.  

 
Inspectiebezoek 
------------------------------------------------------------------- 

De inspectie van het onderwijs is bezig met het vierjaarlijkse 

themaonderzoek bij Onderwijsstichting Arcade. In een startgesprek 

is gedeeld waar het Strategisch Beleidsplan van Arcade op inzet in 

de periode t/m 2023. 

Om daarop aan te sluiten worden er op verschillende scholen van 

Arcade gesprekken gevoerd om te kijken of hetgeen wat er in 

Strategisch beleidsplan van Arcade staat, overeen komt met waar 

de scholen momenteel aan werken.  
 

Vandaag waren wij aan de beurt voor het online bezoek van de 

onderwijsinspectie. Vanmorgen zijn ze in gesprek geweest met 

Wilna, als intern begeleider en mij (als schoolleider). We hebben 

een positief gesprek gehad, waar we een mooi beeld hebben 

kunnen geven van De Ravelijn. Thema’s als eigenaarschap en 

talentontwikkeling zijn uitvoerig besproken.  

Vanmiddag zijn Harmke, Nelleke en Janet, als leerkrachten, in 

gesprek geweest met de inspecteur. Ook dit was een goed gesprek, 

waarin het naast hetgeen waar vanochtend over gesproken is ook  

gegaan is over het personeelsbeleid en ontwikkelkansen voor het 

personeel. Wij kijken met trots terug op de positieve gesprekken! 

 

 

 

 

 

 Agenda 
 

23-04 Koningsspelen op school 

26-04 Start Meivakantie 

27-04 Koningsdag 

08-05 Bloemenactie (OC) 

09-05 Moederdag 

13-05 Hemelvaartsdag – VRIJ 

14-05 Extra dag 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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Nieuws vanuit de Identiteitscommissie 
------------------------------------------------------------------- 

Dinsdag 6 april hebben wij als identiteitscommissie weer een online vergadering gehad.  

 

Pasen 

We hebben de Paasviering kort geëvalueerd. Het is een gezellig zonnig Paasfeest geweest zoals iedereen 

heeft kunnen zien op de foto’s en gehoord uit de verhalen van de kinderen. Er is aandacht geweest in de 

klassen voor het paasverhaal en met alle spelletjes en knutselwerken is er aandacht voor elkaar, 

samenwerken en saamhorigheid. Complimenten voor de paascommissie voor de organisatie.  

 

Coronaonderwijs vs. Identiteit 

Daarnaast hebben wij het gehad over de identiteit in corona-tijd. Er worden nu geen lessen HVO/GVO 

aangeboden gezien de externe juffen niet mogen komen. Daarnaast ligt de focus vooral op het noodzakelijke 

onderwijs. Dit heeft de hoogste prioriteit op dit moment concluderen wij ook. Wel wordt er aandacht aan 

identiteitsonderwijs geschonken in de ochtend door middel van methode ‘Kleur”.  De focus daarin ligt 

voornamelijk op ‘omzien naar elkaar’. Ouders zijn thuis natuurlijk vrij om samen met je kind hier verder vorm 

aan te geven. 

 

Belronde 

We hebben besloten om voorlopig geen belronde te houden. Wij hebben de indruk dat ouders tevreden zijn 

over de gang van zaken en momenteel ook veel andere dingen aan hun hoofd hebben in deze vreemde tijd.  

Mochten er toch nog zaken zijn wat u graag wilt bespreken dan kan dat via ons emailadres: ic-ravelijn@sg-

owsa.nl of neem persoonlijk contact op met één van onze identiteitscommissieleden.   

 

Groet,   

Margreet Schepers, Lenard Hakkers, Annemiek Schutte, Johanna van der Haar, Wilna Ciebrant, Margo Rottier. 

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

Afgelopen dinsdag hebben we weer een MR-vergadering gehad. We hadden een volle agenda waar veel 

zaken besproken zijn. We hebben de begroting voor volgend schooljaar doorgenomen, leerlingenprognose 

besproken, extra gelden, weeralarm, samenstelling van de MR voor aankomend jaar, etc. Kortom een goed 

gevulde agenda.  

 

De notulen van deze vergadering zijn inmiddels, zoals gebruikelijk, gepubliceerd op de website.  

[SLS De Ravelijn » OUDERS » MR] Mocht je naar aanleiding van deze notulen vragen hebben schroom dan niet om 

contact op te nemen met één van de MR-leden of een mail te sturen naar mr-ravelijn@sg-owsa.nl.  

 
 

mailto:ic-ravelijn@sg-owsa.nl
mailto:ic-ravelijn@sg-owsa.nl
https://www.slsderavelijn.nl/index.php?section=11&page=81
mailto:mr-ravelijn@sg-owsa.nl
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Ouderbijdrage 2020-2021 
------------------------------------------------------------------- 

De (vrijwillige) ouderbijdrage is nog niet door alle ouders/verzorgers overgemaakt. Dus mocht u het vergeten 

zijn, bij deze een reminder. Uw oudste kind op school heeft twee weken geleden een factuur (op papier) 

meegekregen. Mocht deze zoek zijn geraakt, neem dan even contact op met Erwin. Bij voorbaat dank! 

 
Tevredenheidsonderzoek 
------------------------------------------------------------------- 

Afgelopen dinsdag heeft u of uw partner een mail ontvangen van DUO Onderwijsonderzoek & Advies. Het 

betreft een tevredenheidsonderzoek van Onderwijsstichting Arcade en gaat over De Ravelijn. Eens in de twee 

jaar wordt dit onderzoek afgenomen. De vragenlijsten zijn digitaal en worden anoniem verwerkt. 
 

Wij hopen op veel respons, zodat wij weten wat we goed doen en waar verbeterpunten liggen…  
 

Naast de vragenlijst voor ouders/verzorgers, is er ook een vragenlijst voor de leerlingen van groep 6, 7 en 8 en 

voor het personeel. Hiermee ontstaat er een bruikbaar totaalplaatje. 

 
Paasviering 2021 
------------------------------------------------------------------- 

Op woensdag 31 maart jongstleden hebben we de Paasviering op school gehad. In alle klassen is gestart met 

het Paasverhaal. Daarna mochten gr. 1-2 en gr. 5-6 naar buiten om spelletjes te spelen. Het plein was 

opgedeeld in twee stukken. Voor elke groep een stuk van het plein.  

Eerst mochten de kinderen gelamineerde eieren met letters zoeken om daar vervolgens een zin van te maken. 

Daarna werden er in groepjes spelletjes gespeeld: kruiwagen racen met eieren, zak lopen, pingpong ballen uit 

een heupbakje schudden, boter kaas en eieren, 30 Seconds en tik tak boem.  

Na alle spelletjes werd er gewisseld en mochten de groepen 3-4 en 7-8 naar buiten om de eieren te zoeken en 

de spelletjes te spelen.  

De groepen die binnen waren, hebben paasmandjes gemaakt en de hardgekookte eieren versierd. De 

kinderen werden door de Oudercommissie nog getrakteerd op een pakje drinken een zakje met koekjes en 

een lekkere paaslolly. Wat was het fijn om toch weer eens op een aangepaste manier een feestje te houden! 
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Bloemenactie Oudercommissie  
------------------------------------------------------------------- 

Voor uw agenda: Op zaterdag 8 mei houdt onze Oudercommissie een Bloemenactie! 
Dit is een vooraankondiging, meer informatie volgt binnenkort… 

 
Fiets geparkeerd 
------------------------------------------------------------------- 

Deze fiets (zie foto) staat al een ruime maand aan de Noord Oosterweg. Is deze fiets van uw kind? Of weet u 

misschien van wie deze fiets is? Laat dit dan even weten aan Anita Snijders.  

Als er binnen een week geen respons is, dan wordt de fiets geschonken aan het ANWB Kinderfietsenplan. 

 
 

Groene uitstraling schoolplein 
------------------------------------------------------------------- 

In de afgelopen twee weken zijn de studenten van het Zone College (voorheen Groene Welle) verder gegaan 

met de groene inrichting van het schoolplein. Na de aanleg van de loofgang, welke goed lijkt aan te pakken, is 

er inmiddels langs het complete hek een dubbele rij van ligusterhaag. Daarbij zijn de bulten op het Groene 

Schoolpleingedeelte wat afgevlakt, voorbereid en ingezaaid. Stapje bij beetje komen we steeds dichter bij het 

eindresultaat. 

 

Graag zouden we ook de rest van de werkzaamheden hervatten, zodat het allemaal z.s.m. klaar is, echter 

gooit ook hier corona roet in het eten. Zoals u weet zijn grote gedeeltes van het plein aangelegd door vaders, 

het is momenteel lastig om een grote groep volwassen mannen bij elkaar te brengen om verder te gaan met 

de werkzaamheden.  

 

Wij hopen snel op betere tijden!  

 

 

 
 

https://www.anwb.nl/over-anwb/anwb-kinderfietsenplan
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Geslaagd! 
------------------------------------------------------------------- 

Nadat groep 7-8 op 1 april al een verkeersexamen had gedaan (zie de Facebookpagina van SLSDeRavelijn en de website), 

hebben zij gisteren het officiële examen gedaan. Met trots kan ik u melden dat alle toppers van groep 7-8 zijn 

geslaagd voor het Theoretische Verkeersexamen! Wat een mooie prestatie, welke natuurlijk vandaag nog 

even gevierd is met gebak… 

 

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

11 april Rodi Ranter Groep 3 

18 april Noor ter Voorde Groep 4 

22 april Jesse Tijhuis Instroom 
 

 
Tot slot 
-------------------------------------------------------------------   
’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 23 april 2021. 

 

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


