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

Het is 28 mei 2021, vorig jaar rond deze tijd had de gemiddelde 

Nederlander al een door de zon gebruinde huid, dit jaar is dit wat 

anders: in de afgelopen maanden hebben we vaker de regenbroek 

moeten aantrekken dan de korte broek.  

Maarrr… Het goede weer is op komst, met vandaag de eerste dag 

van een periode van aangename lentetemperaturen en meer zon. 

Iets waar we met zijn allen wel naar uitkijken denk ik.  

 

Toch zitten er ook voordelen aan al die regen: ik begreep dat het 

grondwaterpeil weer zo goed als op niveau is, overigens heb ik dit 

niet geverifieerd, dus pin me er niet op vast. Maar zoveel had nu 

ook weer niet gehoeven…  
 

 
 

In dit Ravelijntje leest u over een update van de SchoolApp; over 

het schoolkamp van groep 7-8; de schoolreisjes in coronatijd; de 

lessen van HVO en GVO en het nieuwe thema van Kleur op School: 

Met de Muziek mee! 

 

Veel leesplezier! 

 

 Agenda 
 

17-06 Studiedag personeel >> 

Leerlingen VRIJ  

20-06 Vaderdag 

23-06  Schoolkamp groep 7-8 

23-06 Feestdag Groep 1 t/m 6 

24-06 Schoolkamp groep 7-8 

25-06 Schoolkamp groep 7-8 

28-06 Week v. oudergesprekken 

op inschrijving  
 

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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Arcadedag – 17 juni 2021 
------------------------------------------------------------------- 

Zoals u heeft kunnen lezen in de schoolgidsbijlage en de kalender op de website staat er voor 17 juni een 

studiedag voor alle werknemers van Arcade gepland; de Arcadedag. In tegenstelling tot vele andere 

activiteiten gaat deze activiteit wel door (online). Dit betekent dat alle kinderen van De Ravelijn vrij zijn op 

deze donderdag de 17e van juni.    

 
Schoolkamp groep 7-8 
------------------------------------------------------------------- 

Vanwege corona en de maatregelen heeft de definitieve  

beslissing lang op zich moeten laten wachten. Maar met  

genoegen kunnen wij u melden dat groep 7-8  van  

woensdag 23 t/m vrijdag 25 juni op schoolkamp gaat.  

Natuurlijk houden wij hierbij rekening met de maatregelen 

van het RIVM.  

 

De ouders van de leerlingen van groep 7-8 ontvangen  

vandaag de eerste informatie hierover. 

 
Schoolreisjes 
------------------------------------------------------------------- 

In aansluiting op het bovenstaande bericht informeren wij u over leuke activiteiten voor de leerlingen van de 

groepen 1 t/m 6. Vanwege de maatregelen willen/kunnen wij met deze leerlingen nog niet in de bus stappen 

naar plekken waar veel kinderen bij elkaar komen. Daarom hebben wij ervoor gekozen om een schoolreisje 

op/vlakbij school te organiseren. Een dag vol leuke activiteiten. Deze “feestdag” zal plaatsvinden op woensdag 

23 juni 2021 (onder voorbehoud). 

  
HVO en GVO 
------------------------------------------------------------------- 

Afgelopen week hebben wij de lessen van HVO en GVO weer opgestart. Zei het in een aangepaste vorm. Daar 

waar we normaalgesproken leerlingen uit de verschillende groepen clusteren, mag dit nu nog niet. Dit 

betekent dat op de dinsdagmorgen groep 3-4 en groep 5-6 aan de beurt zijn en op donderdag groep 7-8. Eén 

keer per week een les HVO en GVO dus. Dit zal zoals het nu lijkt tot aan de zomervakantie zo blijven. 

 

Wij vinden het fijn dat juf Gwendy (HVO) en juf Anne (GVO) weer op school kunnen komen. 

 

Binnenkort ontvangen de ouders/verzorgers van de leerlingen vanaf groep 3 (in schooljaar 2021-2022) een 

brief voor de opgave voor HVO en GVO van volgend schooljaar.   
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Kleur op School 
------------------------------------------------------------------- 

Met de Muziek mee!  

Het nieuwe thema van kleur op School waaraan wij tot aan de zomervakantie werken op school. 
 

Muziek is overal om ons heen. Waar zit muziek in? Wat is het verschil tussen geluid en muziek? We 

gaan samen met de kinderen luisteren naar muziek en de betekenis van muziek onderzoeken en 

vooral ook ervaren.  
 

Want muziek kan allerlei gevoelens oproepen, die niet altijd van te voren gestuurd kunnen worden. Wat heeft 

muziek ons te vertellen? Wat willen wij zelf vertellen met muziek? Welke muziek kunnen we waarderen? En 

welke muziek wat minder?  
 

Muziek in al haar facetten is goed voor de ontwikkeling van een kind op zeer uiteenlopende terreinen. Het 

samen zingen of rijmpjes opzeggen, kan een positief effect hebben op de luisterhouding, taalontwikkeling, 

cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en motorische vaardigheden.  
 

Muziek kan troosten, afleiden, rust geven en vrolijk maken. Van muziek kunnen kinderen bovendien rustiger 

worden, het bevordert hun luistervaardigheid en concentratievermogen en stimuleert de fantasie.  
 

Muziek is bij uitstek een goede manier om  

levensvragen te stellen en te antwoorden. Muziek  

kun je zien als een soort taal die rechtstreeks je hart  

in kan gaan. Juist daarom is het een manier om  

levensvragen te stellen.  
 

Eigenlijk klinkt dit allemaal heel logisch, maar we  

staan weinig stil bij de betekenis van muziek. Muziek 

 is voor ons misschien iets vanzelfsprekends, we  

horen het als we door de supermarkt lopen of in een  

lift staan. Muziek is overal, maar voor kinderen valt  

er nog een hoop te ontdekken! 
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Updates SchoolsUnited App  
------------------------------------------------------------------- 

Er hebben een aantal updates plaatsgevonden binnen de SchoolsUnited App. Hier komen we later wat 

uitgebreider op terug. Voor nu is het even belangrijk om te weten dat er iets gewijzigd is voor wat betreft de 

pushnotificaties. 

Er zijn nu twee opties waar u uit kunt kiezen: 

 Alle pushnotificaties ontvangen. Dit betekent dat  

u bij elk nieuw bericht een pushnotificatie ontvangt. 

 Alleen belangrijke pushnotificaties ontvangen. U  

ontvangt dan alleen een pushnotificatie bij belangrijke  

berichten de schoolleiding of leerkracht vinkt dit dan  

aan bij het versturen van het bericht. 

 

U kunt de instelling aanpassen in het menu onder de knop  

‘Account’. (Zie afbeelding). 

Verder wijzen we u erop dat het belangrijk is dat u automatische  

updates hebt ingeschakeld en altijd de laatste versie hebt  

(op dit moment is dat 5.0.23(30) - Zie afbeelding). 

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

29 mei Kian Roelofs Instroom  

1 juni Joep Oldehinkel Groep 4 

8 juni Bas Lozeman Groep 1 

9 juni Jade Oldehinkel Groep 2 
 

 

Tot slot 
-------------------------------------------------------------------   
’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 11 juni 2021. 

 

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

Geniet van het mooie weer !  
 


