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 Agenda 
 

11-03 Leerlingportfolio mee 

17-03 Schrijver op school gr 3 / 4 

24-03 Groep 7 en 8 week van de 

techniek 

25-03 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 
------------------------------------------------------------------- 

 

 

Ik schrijf dit welkomstwoord vanuit huis ivm quarantaine. Als 

ik nu uit mijn keukenraam kijk zie ik een stralende zon en 

niets dan rust en ruimte om me heen. Niet te bevatten dat 

een paar honderd kilometer verderop in Europa de wereld 

voor mensen op de kop staat en nooit meer hetzelfde zal 

worden. In gedachten zijn we bij hen en hopen samen met 

hen op een zo goed mogelijke afloop. 

 

 

Vandaag krijgen de leerlingen hun portfolio mee. We zijn erg 

trots op ons prachtige portfolio en hopen dat dit ook voor de 

leerlingen geldt. In het portfolio proberen we zo goed 

mogelijk de vorderingen van uw kind bij te houden. Het is 

altijd erg mooi om te zien dat leerlingen die zichzelf een doel 

hebben gesteld dit doel ook behalen. Die stralende gezichten 

is de mooiste beloning als leerkracht. Het portfolio is een 

groeidocument waarin we steeds dingen aanpassen. Dit keer 

is dat de aanpassing van cijfers naar procenten voor spelling, 

taal en rekenen. De uitleg hiervoor leest u in de begeleidende 

brief. 

 

Ik wens u weer veel leesplezier ! 
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Kinderwereld 
------------------------- 
Kinderwereld krijgt voor onze locatie een nieuwe clustermanager. Zij stelt zich even aan jullie voor. We willen 

benadrukken dat Meike gewoon onze pedagogische medewerker blijft.  

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

Graag stel ik mij even aan jullie voor!  

Mijn naam is Annemarel Roelofs, samen met mijn man en 2 kinderen wonen we in 
Gramsbergen.  

Sinds 2018 ben ik werkzaam als clustermanager binnen Kinderwereld, mijn locaties waren 
Dalen, Dalerveen en Geesbrug. Doordat Kinderwereld de afgelopen jaren enorm gegroeid 
is, is er voor mij een nieuwe uitdaging ontstaan. Clustermanager voor de locatie POS/BSO 
Ravelijn.   

Naast POS/BSO Ravelijn zullen ook de locaties AZC Hardenberg en WereldWijs in 
Coevorden binnen mijn cluster vallen.  

Tijdens mijn eerste weken zal ik nauw contact houden met Paulien. Samen doen we ons 
best om de overgang voor iedereen zo goed mogelijk te laten verlopen.  

Mochten jullie nog vragen hebben, stuur een mail naar annemarel@kinderwereld.info of 
door een belletje naar 06 15890927.  

Tot snel!  

Met vriendelijke groet,  

Annemarel Roelofs 
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Ouderbijdrage 

---------------------------------------------------- 

Binnenkort ontvangt 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. Te denken valt aan de Kerstviering, de Paasviering, 

schoolreisjes en/of het schoolkamp. 

 

Schrijver op school 

---------------------------------------------------- 

Op donderdag 17 maart krijgt groep 3 en 4 bezoek van schrijfster Annemarie Bon. Annemarie Bon staat onder 

andere bekend om de boeken van Haas voor kinderen van 4 tot 9 jaar, de vele AVI-boekjes, de boeken van 

Goudkust en haar jeugdromans, zoals 'Free run', 'Challenge', 'Oppassen', 'Een nieuw leven' en 'Niets meer te 

verliezen'. Het bezoek wordt voorbereid door het lezen van boeken van haar die wij van de bibliotheek 

hebben gekregen. Verder bedenken de leerlingen vragen die ze aan haar kunnen stellen.          

          

 

Week van de techniek 

---------------------------------------------------- 

Ieder jaar organiseert de projectgroep “Week van de techniek” een week waarin leerlingen van groep 7 en 8 

kunnen kennismaken met techniek. Daarvoor hebben zij contacten met diverse bedrijven en instanties binnen 

de gemeente Hardenberg. Deze bedrijven en instanties verzorgen rondleidingen voor basisscholen zodat 

leerlingen kunnen zien wat er gebeurt binnen een bedrijf. Dit jaar mogen wij op donderdag 24 maart met 

groep 7 en 8 naar de gemeentewerf van de gemeente Hardenberg. Alvast een vriendelijk verzoek aan alle 

leerlingen om zelf een hamer mee te nemen ivm een uit te voeren activiteit. Nadere informatie volgt nog.  
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Visiegroep Radewijk 

---------------------------------- 

De leerlingen van groep 5 tm 8 zijn deze vrijdag en vorige week vrijdag bezig geweest met een delegatie van 

de visiegroep Radewijk. Dit is een groep die in samenwerking met de gemeente Hardenberg een visie wil 

ontwikkelen voor Radewijk. Alle buitengebieden van de gemeente Hardenberg zijn hiermee bezig of bezig 

geweest. Ze hebben de kinderen gevraagd naar hun visie op Radewijk (of een ander buitengebied wanneer ze 

niet in Radewijk wonen) over 20 à 30 jaar. Wat zouden zij graag willen, wat maakt het voor hen een 

aantrekkelijk gebied. Ze werden daarbij gestimuleerd om out of the box te denken. Niets was te gek, alles 

mocht. Het was erg leuk om te zien dat de leerlingen hier serieus en enthousiast mee aan de slag gingen.  

Schoolfruit 

------------------------------------------------------------------- 

De afgelopen week hebben de leerlingen kunnen proeven van mandarijn, een Lucas peer en een 

kromkommer. Dit is een komkommer van kwaliteitsklasse 2. Dit betekent dat ze een beetje raar van vorm 

waren maar prima smaakten.  

Komende week kunnen ze proeven van sinaasappel, appel en bleekselderij.  

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

23 maart Nina Rijstenberg Groep 7 

25 maart Leon Snijders Groep 4 

27 maart Robin Schepers Groep 4 

   

   
Overzicht bijlagen 
------------------------------ 
Er zijn dit keer geen bijlagen 

 
Tot slot 
-------------------------------------------------------------------   
’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 25 maart 2022. 

 

Het team van de Ravelijn wenst u een 

  


