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 Agenda 
 

27-04 Koningsdag ( leerlingen vrij) 

28-04 Workshop beeldende 

vorming 

2-6 mei Meivakantie 

04-05 Dodenherdenking groep 7/8 

13-05 Volgende 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 
------------------------------------------------------------------- 

Vanochtend zijn we net als heel veel andere scholen in Nederland 

begonnen met het koningsspelen ontbijt. De gedachte achter dit 

ontbijt is dat je om lekker fit te kunnen zijn je dag begint met een 

gezond ontbijt. Een goed en gezond ontbijt is nodig om je te 

kunnen ontwikkelen, te groeien en te kunnen leren. Het is de 

brandstof waardoor je “motor” ‘s ochtends opstart. Helaas is dit 

niet voor alle kinderen in Nederland een vanzelfsprekend iets. 

Wanneer we naar onze leerlingen kijken zien we gelukkig allemaal 

gezonde kinderen die iedere dag een pauzehapje bij zich hebben 

en een gezonde, lekkere lunch. We kunnen ons bijna niet 

voorstellen dat er in Nederland kinderen zijn waarvoor dit niet 

mogelijk is.  

 

Deze week stond sowieso in het teken van sport want afgelopen 

woensdag deden onze jongens en meiden mee met het 

schoolvoetbaltoernooi. 

 

Volgende week woensdag is het Koningsdag en we hebben 

begrepen dat er heel veel aanmeldingen zijn voor de 

feestactiviteiten op het sportveld in Radewijk. We hopen dat ook 

dat een sportieve, gezellige dag mag worden. 

 

Aan het bovenstaande kunnen we merken dat alle “gewone” 

activiteiten na een lange periode weer opstarten. Na een tijd van 

weinig activiteiten en betrekkelijke rust kunnen we nu weer volop 

activiteiten organiseren. Al deze activiteiten zijn gezellig maar 

zorgen ook wel voor wat drukte. Of zoals een moeder tijdens de 

vergadering van de werkgroep Koningsspelen zo mooi omschreef: 

“We hebben twee jaar in de relaxstand gestaan en nu moeten we 

weer een aantal versnellingen hoger.”  

Ik denk dat de uitspraak van Johan Cruyff hier mooi van toepassing 

is: “Ieder nadeel heb zijn voordeel.” 

 

 

 

mailto:directie@slsderavelijn.nl
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Nieuw thema Kleur 

---------------------------- 
Het nieuwe thema van kleur is : Gewoon verschillend. 

Iedereen is verschillend. Wat of wie je kent, vind jij gewoon. Wat of wie je niet kent, kun je vreemd vinden of 

anders, of bijzonder. Vaak heb je vooroordelen over anderen. Dat heeft iedereen. Wat doe je met jouw 

vooroordelen ? Onderzoek je ze ? Ga je na of ze kloppen? Of accepteer je dat de dingen gewoon verschillend 

zijn ? 

Op sociale media lijkt alles vaak zwart-wit. Meningen worden hooguit in een paar zinnen verteld. Maar is alles 

wel zo zwart-wit of ligt de werkelijkheid genuanceerder?  

Hier gaan we tijdens dit thema op in. Want in je leven ontmoet je veel verschillende mensen met 

verschillende meningen, waarden, normen, enzovoort. Hoe ga jij om met die verschillen? Vind jij die 

interessant ? Wil je er meer over weten? Of houd je ze liever op een afstand? Sta je open voor verschillen of 

wil je dat iedereen hetzelfde is. We gaan in op culturele verschillen, religieuze diversiteit, seksuele diversiteit 

en gewoon verschillend.  

 
Schoolvoetbal groep 7/8 
------------------------------------------------------------ 
Woensdagmiddag 20 april streden een jongens en een meisjesteam namens onze school tijdens het 

voetbaltoernooi op het sportpark in Gramsbergen. Eindelijk mochten we na twee jaar onze prachtige 

schooltenues aan. Er werd volop strijd geleverd en zowel de jongens als de meisjes eindigden op een hele 

mooie 4e plaats. We hebben genoten van onze voetballers maar ook zeker van het publiek dat in grote getale 

was komen kijken om onze leerlingen aan te moedigen ! Het was een gezellige, sportieve, zonnige middag.  
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Koningsspelen 
---------------------------------------------------------------- 
We zijn vandaag gestart met een geweldig koningsspelenontbijt. Alle leerlingen zaten gezellig samen in de 

grote ruimte van school. Het was geweldig om te zien dat groot en klein gezellig samen ontbijt en hoe mooi ze 

elkaar helpen. Daarna gingen ze het dansje bij het lied van Kinderen voor Kinderen leren. Na de kleine pauze 

gingen ze in groepjes spelletjes doen. Hierbij had groep 7/8 een leidende rol door groepsleider, spelleider, 

fotograaf, pauzeverzorger of tijdsbewaker te zijn. We zagen hier heel mooi de talenten van onze leerlingen 

terug. Vanmiddag mocht groep 5 tm 8 kiezen of ze nog even door wilden sporten of dat ze kozen voor een 

creatieve activiteit. Het was een dag met een (koninklijk) gouden randje. 

 

           
 

              
 
 
Workshop beeldende vorming 
--------------------------------------- 
Donderdag 28 april gaan alle groepen van de school een workshop beeldende vorming volgen. Deze workshop 

wordt gegeven door Rianne Leemhuis en Hermanna Dogger van Tekenspoor. De workshop staat ion het teken 

van Corneille. De leerlingen gaan hierbij in groepen schilderen, knippen en plakken. Het is misschien 

verstandig om uw kind die dag niet zijn/ haar mooiste kleren aan te doen.  

 
Schoolfotograaf 
---------------------------------------------- 
Het duurt nog even maar we willen u alvast melden dat op dinsdag 14 juni de schoolfotograaf komt. Dan kunt 

u hier rekening mee houden in uw planning. 
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Herdenking 4 mei voor groep 5 t/m 8 
----------------------------------------- 
Ieder jaar organiseert de Oranjevereniging Gramsbergen een herdenkingsbijeenkomst bij het monument bij 

het voormalige gemeentehuis en een herdenkingsdienst in de kerk in Gramsbergen.  Hierbij wordt de hulp 

van vier verschillende basisscholen ingeroepen. Dit jaar is onze school samen met de Spreng-El aan de beurt. 

Dit houdt in dat ’s middags een aantal leerlingen worden verwacht bij het kransleggen bij het monument bij 

het voormalige gemeentehuis in Gramsbergen. 

’S Avonds verwachten ze zoveel mogelijk leerlingen van onze school. Een aantal leerlingen mogen deelnemen 

aan de herdenkingsdienst door middel van het voorlezen van een gedicht. Leerlingen die dit leuk lijkt mogen 

zich daarvoor aanmelden bij hun juf.  

Alle leerlingen die meegaan krijgen een bloem om bij de militaire graven op de begraafplaats aan de Anerdijk 

neer te leggen.  

Ondanks dat de bevrijding van Nederland al een flink aantal jaren achter ons ligt is het thema vrijheid nu weer 

erg actueel. We merken ook dat het leeft onder onze leerlingen. Hoewel deze herdenking in de vakantie valt  

hopen we dat er veel leerlingen zijn die mee willen werken en/ of aanwezig willen zijn bij de herdenking. 

Graag aankomende week even doorgeven of uw kind wel/niet aanwezig is. Dit mag via de mail ( htimmer@sg-

owsa.nl)   

We verwachten dat u zelf uw kind brengt en ophaalt. Ouders zijn natuurlijk ook van harte welkom om de 

herdenking bij te wonen.  

Juf Janet en juf Margo zullen vanuit school aanwezig zijn.  

In de bijlage leest u het volledige programma met de tijden. 

 
 

Vakantierooster 
-------------------------------------------- 

We krijgen vragen over een verschil in meivakanties tussen bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs en de 

Chronoscholen en de scholen van Arcade. Het vakantierooster ligt niet bij de scholen zelf. Elk jaar zit er een 

afvaardiging van alle schoolbesturen uit de gemeentes Hardenberg en Coevorden bij elkaar om een voorstel 

te maken voor het vakantierooster van het volgende schooljaar. Dit rooster wordt vervolgens goedgekeurd 

door de GMR-en van alle stichtingen. Dit schooljaar is er een verschil in meivakantie. Het gedachtegoed van 1 

week meivakantie i.p.v. 2 weken meivakantie is dat het na de meivakantie een lange ruk zou zijn tot aan de 

zomervakantie. Vandaar dat Arcade, net als bijvoorbeeld stichting Catent (Rooms-Katholiek), gekozen heeft 

voor 1 week meivakantie en na Pinksteren 2 dagen extra vrij te geven (7 en 8 juni) als onderbreking in de 

periode tot de zomervakantie. Deze twee dagen gaan de scholen die 2 weken meivakantie hebben gewoon 

naar school.  

We snappen dat dit voor lastige situaties thuis zou kunnen zorgen. 

Op Koningsdag zijn uw kinderen natuurlijk wél vrij. 

  

    

  
 

 

 



 

“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 

 
 

 

 

 

 

 

Schoolfruit 

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

De afgelopen week hebben de leerlingen kunnen genieten van een peer, appel en worteltjes. Dit was de 

laatste week van ons schoolfruit.   

 

 

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

27 april Bram Bulthuis Groep 8 

30 april Travis Zagers  Groep 7 

2 mei Juf Janet  

10 mei Jayden Geertjes Groep 1 

14 mei Stan Keuken Groep 2 

 
Overzicht bijlagen 
------------------------------ 
Impluz, “Piep”, zei de muis.  

Herdenkingsdienst 4 mei.  

 

Tot slot 
-------------------------------------------------------------------   
’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 13 mei 

 

Het team van SLS De Ravelijn wenst u een 

 

 


