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 Agenda 
23-05 Voorstelling groep 3 & 4 

25-05 Schoolsportdag  

           groep 5 t/m 8 

30-05 Volgende nieuwsbrief 

1-3 juni Schoolkamp groep 7 & 8 

02-06 Schoolreisje groep 1 t/m 6 

14-06 Schoolfotograaf 

15-18 juni Wandelvierdaagse 

20-06 Groep 7 & 8 Rijksmuseum 
 

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

Als ik naar buiten kijk zie, ruik en hoor ik dat het voorjaar echt 

is begonnen. Trekkers rijden af en aan, akkerlanden zijn weer 

ingezaaid en ik heb al een aantal keren de, voor mij, heerlijke 

geur van vers gemaaid gras geroken. Dit betekent ook dat we 

nu in de periode belanden waarin veel activiteiten zijn 

gepland. Zo hebben de leerlingen van groep vijf tot en met 

acht binnenkort een sportdag, de leerlingen van groep drie en 

vier een voorstelling, gaat groep zeven en acht beginnen met 

de eindfilm en komt de datum voor schoolreisjes en 

schoolkamp nu heel dichtbij. 

Een drukke maar vooral ook gezellige periode. 

 

Zoals u wel ziet blijven we ook actief in de laatste periode en 

zorgen we voor een goed balans zodat we cognitief en actief 

fit blijven. Hierbij werken we natuurlijk altijd vanuit onze 

doelen.  

 

mailto:directie@slsderavelijn.nl
http://www.slsderavelijn.nl/
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Nieuw speelmateriaal op het plein 
-------------------------------------------------- 
Sinds vrijdag 29 april hebben we twee prachtige nieuwe speelelementen op ons plein en we zien tot onze 

verbazing dat deze erg in trek zijn bij leerlingen van groep 1 t/m ……………. 

Bij de zandbak staat een hele mooie buitenkeuken gevuld met potten en pannen waar de kinderen kunnen 

koken en bakken. Er worden volop zandtaarten gebakken, zandsoep gekookt en zandsnoep gemaakt.  

Om de hoek bij het lokaal van groep 1 en 2 staat een mooie benzinepomp. De leerlingen staan net als bij een 

echte benzinepomp in de rij om te mogen tanken.  

Het is mooi om te zien met hoeveel enthousiasme er gespeeld wordt.  

                          
 

Workshop beeldende vorming 
--------------------------------------------------- 
Donderdag 28 april hadden we een workshop voor de hele school van Rianne Leemhuis en Hermanna Dogger. 

Deze workshop was geregeld vanuit de commissie kunst en cultuur. Tijdens deze workshop gingen de 

leerlingen aan de slag vanuit de werkwijze van Corneille. Corneille was een Nederlandse schilder die zihzelf 

alles heeft aangeleerd. Hij is eerst sterk beïnvloed door Picasso en werd later medeoprichter van de 

Cobragroep. Hij trouwde en maakte reizen naar Noord-Afrika, Noord-Amerika, de Antillen en Zuid-Amerika. 

Deze reizen bepalen in hoge mate de aard van zijn werk. Vanaf 1960 viel hij terug op figuratieve kunst, waarbij 

vrouwen, vogels, bloemen en vaak personages op zijn schilderijen te zien zijn. Onze leerlingen gingen eerst 

hun schilderij met drie of vier verschillende basiskleuren schilderen in banen. Daarna gingen ze op een ander 

vel papier bijzondere vormen tekenen en inkleuren met wasco. Dit hoefde niet realistisch te zijn. Daarna 

kleurden ze deze vormen in met wasco en werden ze uitgeknipt en opgeplakt. Het was een leerzame, 

creatieve, gezellige dag met mooie processen en resultaten.  
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Herdenking 4 mei 
------------------------------------------------ 
Na een wat stroef begin qua opgaves hebben toch een hele groep leerlingen de herdenking tijdens 4 mei 

bijgewoond. ’s Middags waren een aantal leerlingen aanwezig bij de herdenking bij het voormalige 

gemeentehuis in Gramsbergen. Hier was ook de burgemeester aanwezig. Ze hebben een goed gesprek 

gevoerd over de oorlog. 

’s Avonds was er een grotere groep leerlingen en ouders aanwezig tijdens de herdenking. Maxim en Lotte 

hebben namens onze school een gedicht voorgelezen. Ze hebben dit heel goed gedaan. Daarna was er een 

stille tocht richting de monumenten op de begraafplaats en daar mochten alle leerlingen een bloem leggen.  

Het was een indrukwekkende bijeenkomst. 

           
 
Ouderavond Rots en Water 
---------------------------------------------- 
Afgelopen dinsdagavond was er een ouderavond op school, waarbij Rianne Jurgens een presentatie over Rots 

en Water gaf. Tijdens de presentatie vertelde ze over de inhoud van de training en hoe dit er concreet uitzag 

tijdens de lessen. Ze liet dit zien door middel van foto’s en filmpjes van de lessen. Daarnaast deed ze ook met 

een tweetal vrijwilligers een spel gericht op focussen voor. Tijdens de ouderavond werd duidelijk dat de 

training leeft onder onze leerlingen maar ook bij u als ouder. Al onze leerlingen hebben nu de basis geleerd en 

zijn bezig om de toepassing hiervan in te oefenen. We kunnen vaak heel makkelijk zeggen hoe we een 

bepaald probleem oplossen maar het ook echt in de praktijk uitvoeren is nog weer een ander verhaal. U 

begrijpt natuurlijk dat dit tijd kost. We zijn dan ook erg blij dat Rianne ook volgend jaar nog een aantal keren 

terug zal komen om met de leerlingen te oefenen. Op die manier blijven de geleerde strategieën actueel 

zodat ze kunnen overvloeien in routines.  

Het was heel fijn om te merken dat er vanuit de ouders veel belangstelling was. De opkomst en betrokkenheid 

tijdens de avond was erg groot. 
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Voorstelling voor groep 3 en 4 
---------------------------------------------- 
Maandag 23 mei gaat groep 3 en 4 naar het theater de Voorveghter voor een voorstelling. We hebben bij de 

voorbereiding weer ervaren hoe ontzettend fijn en waardevol een klasse ouder is want het vervoer is heel 

snel en vlekkeloos voor ons geregeld. De leerlingen gaan kijken naar de voorstelling “Het astronautje “. Het is 

een verlate voorstelling die te maken had met het thema beroepen van de kinderboekenweek. Het laat ons 

op een laagdrempelige manier kennismaken met de ruimtevaart en de kwetsbaarheid van onze mooie 

planeet. Daarnaast laat het ons kennismaken met het theater en de daarbij horende ongeschreven regels.   

 
 
Schoolsportdag groep 5 t/m 8 
--------------------------------------------- 
Woensdag 25 mei aanstaande hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 een schoolsportdag op de sportvelden 

in De Krim. De leerlingen kunnen tijdens deze ochtend dmv clinics kennismaken met verschillende sporten. 

Het is de bedoeling dat uw kind(eren) zelf naar het sportpark aan de Horstra’s Wijk 5  De Krim gaat. De 

ochtend duurt tot 12.30 uur. Nadere informatie volgt nog.  

Groep 1 t/m 4 is deze ochtend vrij, de leerkrachten worden deze ochtend ingezet als begeleiding bij de 

sportdag. 

 
 Schoolkamp groep 7 en 8 
------------------------------------------------------ 
Van 1 t/m 3 juni gaat groep 7 en 8 op kamp. We kunnen u alvast vertellen dat we richting Ommen gaan en dat 

we woensdagochtend zo rond 8.30 vertrekken en vrijdagmiddag zo rond 15.00 uur terug zijn. Dan kunt u 

alvast rekening houden met uw planning. Verdere informatie volgt nog.  
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Onze jarige kanjers 
-------------------------------------------------------------------  

18 mei Bjorn Snijders Groep 8 

20 mei Rens Bouwhuis Groep 7 

20 mei Bram ter Voorde Groep 7 

25 mei Maxim Romensen Groep 7 

26 mei Giulian vd Haar Groep 4 

29 mei Kian Roelofs Groep 1 

1 juni Joep Oldehinkel Groep 5 

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

 
Tot slot 
-------------------------------------------------------------------   
’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 3 juni 2022. 

 

Het team van SLS De Ravelijn wenst u: 

 

 

 
 

 

 


