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“Een veilige plek om te groeien naar wie jij wilt zijn” 
 

 

 

 
 

  
 

 
 

 Agenda 
 

04-10 Dierendag 

06-10 Start Kinderboekenweek 

15-10 Nieuwsbrief 

18-10 Start Herfstvakantie 
 

 

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

Na een geslaagde informatiemiddag en avond hebben de kinderen 

(hopelijk) genoten van hun extra dagje weekend. Een vrije dag voor 

de leerlingen, een dag dat het team plaats heeft genomen in de 

schoolbanken… 

 

Vandaag hebben wij met het hele team de eerste bijeenkomst 

gehad over Close Reading, een werkwijze voor het begrijpend 

lezen. Bij Close Reading werkt de leraar met een tekst of een 

prentenboek. De leerkracht leest de tekst in eerste instantie voor, 

waarna leerlingen de tekst of het prentenboek meerdere keren 

lezen, verdeeld over verschillende lessen. De leraar stelt vragen 

over de tekst die leerlingen stimuleert om dieper in een tekst of 

prentenboek te duiken en in de les is ruimte voor de leerlingen om 

veel met elkaar te praten, te discussiëren en te schrijven over de 

tekst. Door de variatie in teksten en werkvormen wordt begrijpend 

lezen leuk voor de leerlingen en de leerkracht. 

 

Om te werken met Close Reading op school is het belangrijk dat het 

team de aanpak goed leert kennen. Expertis Onderwijsadviseurs 

begeleidt ons bij het invoeren van Close Reading op De Ravelijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze editie van ons Ravelijntje vindt u puntsgewijs veel 

verschillende informatieve items die even benoemd worden.  

 

Veel leesplezier! 

mailto:directie@slsderavelijn.nl
http://www.slsderavelijn.nl/
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Kinderboekenweek 2021 
------------------------------------------------------------------- 

De uitnodiging is een tijdje geleden al meegegaan met de leerlingen. Op school zal de Kinderboekenweek op 

woensdag 6 oktober om 8.30 uur feestelijk geopend worden op het schoolplein. U bent van harte uitgenodigd 

om de opening bij te wonen. 

 
Dierendag 
------------------------------------------------------------------- 

Aanstaande maandag is het 4 oktober, dit betekent Dierendag. Omdat wij aanstaande woensdag al een 

schoolbrede opening hebben van de Kinderboekenweek, hebben wij ervoor gekozen om kleinschalig in de 

klas aandacht te schenken aan Dierendag. Dus geen grote schoolbrede activiteiten. 

 
Thema “De Brandweer” 
------------------------------------------------------------------- 

In groep 1-2 werken we momenteel aan het thema “De Brandweer”. Misschien hebben u en uw kinderen nog 

leuke spullen thuis die groep 1-2 even kan lenen? Dan houden we ons aanbevolen…   

 
Tijdschriften gezocht 
------------------------------------------------------------------- 

Heeft u thuis nog leuke en geschikte tijdschriften in redelijke tot goede staat (bijv. de Voetbal International of 

de Boerderij) en heeft u deze uit? Zou de school deze mogen hebben om in te zetten bij de verschillende 

leesvormen? Alvast bedankt!  

 
Nadrukkelijk verzoek – op tijd op school! 
------------------------------------------------------------------- 

Op maandagmorgen gymmen alle groepen in De Binder in Gramsbergen. Hiervoor gaan we met de bus naar 

de sporthal. Wilt u ervoor zorgen dat u kind op tijd, en het liefst om uiterlijk 8.25 uur op school is op 

maandag? Dan kan de bus ook echt vertrekken om 8.30 uur en dat scheelt ons kostbare gymtijd! Het gaat hier 

(met name) om de leerlingen van groep 5-6 en groep 7-8, want deze groepen gymmen als eerst.  

 
Project “Dode Hoek” groep 7-8 
------------------------------------------------------------------- 

Volgende week dinsdag (5 oktober) doet groep 7-8 mee aan het verkeersproject “Dode Hoek”. 

Een waardevolle les, omdat de kinderen de theorie leren over de dode hoek van grote voertuigen - niet 

onbekend in onze omgeving - en hoe ze het beste kunnen handelen om te voorkomen dat ze in de dode hoek 

terecht komen… 

Dit project is op de parkeerplaats bij De Binder in Gramsbergen en daarom gaan we op de fiets. Denk er dus 

aan dat uw kind (van groep 7-8) aanstaande dinsdag een fiets op school heeft! 
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Oud-Papier 
------------------------------------------------------------------- 

Dit weekend is het weer het weekend van het oud-papier. Inmiddels is er een trap geregeld bij de container 

aan de Zwolseweg. Dit scheelt rugklachten door de (zware) dozen met de trap in de container te krijgen. Voor 

de container aan de Mastdijk zijn we nog op zoek naar een stevige trap. Tips zijn van harte welkom!  

 

Cultuurkoepel Vechtdal op De Ravelijn 
------------------------------------------------------------------- 

Via de link https://www.gewoonactief.nl/cultuurkoepel-vechtdal kunt u uw kind opgeven voor leuke culturele 

activiteiten. Zeker de moeite waard om eens een kijkje te nemen!  
 

Cursus 3D-pen tekenen 

Op De Ravelijn wordt de cursus ‘3D-pen tekenen’ verzorgd door Marlon van den Berg. Het gaat om 3 lessen 

op woensdag van 15.15 tot 16.45 uur, op 24 november (les 1), 1 december (les 2) en 8 december (les 3) a.s. 

Er is plek voor 12 deelnemers, waarvan momenteel 8 plekken zijn ingevuld (waaronder 3 leerlingen van onze 

school). Er zijn dus nog 4 plekken vrij! Dus geef je snel op, want vol = vol! 

 

Oudercontact op een andere manier 
------------------------------------------------------------------- 

Gisteren heeft de informatie inloopavond plaatsgevonden. Leerlingen hebben zelf aan ouders verteld waar ze 

op school mee bezig zijn en hoe “de dingen” werken in hun klas. Een mooi voorbeeld van eigenaarschap...  
 

Om dat eigenaarschap bij onze leerlingen verder te vergroten werken wij met leerlingportfolio’s en hierop 

volgend zullen er tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie “Mijn Portfoliogesprekken” gevoerd worden. 

Hierin legt het kind zelf aan zijn/haar ouders uit welke ontwikkelingen hij/zij door heeft gemaakt aan de hand 

van zijn/haar eigen portfolio. Natuurlijk is de leerkracht bij dit gesprek aanwezig, maar zij heeft de rol van 

coach. De leerling doet het woord. Voor deze gesprekken worden alle ouders na de herfstvakantie 

uitgenodigd om zelf een tijd in te plannen. Het plan is om dit via de SchoolApp open te gaan stellen…  
 

Mocht u tussentijds graag in gesprek gaan met de leerkracht(en) van uw kind, dan kunt u altijd (via de mail) 

contact zoeken met de leerkracht om een afspraak te maken. Dit kan op ieder gewenst moment! 

Wanneer de leerkracht graag in gesprek met u wil over uw kind, zal zij zelf contact zoeken. Dit kan ook op 

ieder gewenst moment zijn. 
 

Nieuwe ouders op school zullen worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht. Het 

gaat om een “omgekeerd oudergesprek”, wat inhoudt dat u vertelt over uw kind, dat er natuurlijk wel bij is. 
 

Ouders van nieuwe leerlingen, de 4-jarigen (instroomgroep), worden door de leerkracht uitgenodigd voor een 

kennismakingsgesprek. Dit kan, na coronatijd, nu weer met een huisbezoek. Echter zijn ouders vrij om 

hiervoor te kiezen of om ervoor te kiezen het gesprek op school plaats te laten vinden.   

    
 

 

 

 

 

https://www.gewoonactief.nl/cultuurkoepel-vechtdal
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Problemen met ParnasSys 
------------------------------------------------------------------- 

Een aantal ouders attendeerde mij erop dat ze de uitnodiging van de informatiemiddag en avond niet hadden 

ontvangen in de mail. Dank voor het delen! Ontzettend vervelend! Én vreemd, aangezien er in ParnasSys, ons 

administratiesysteem waar vanuit ik mail naar ouders, wel aangegeven stond dat alle mailadressen de mail 

ontvangen hadden. Na navraag bij ParnasSys ben ik er achter dat het in deze ging om een storing, waarbij 

enkele hotmailadressen niet bereikt zijn door ParnasSys. Ik hoop van harte dat dit niet weer gaat gebeuren… 

 
Oudercommissie 
------------------------------------------------------------------- 

Er heeft een wijziging plaatsgevonden binnen de Oudercommissie van De Ravelijn. Jessica de Vries (voorzitter) 

en Diny ter Wijlen (lid) hebben de Oudercommissie na jarenlange inzet verlaten. Joost Clement als voorzitter 

en Natascha Goulooze als secretaris zijn toegetreden tot de Oudercommissie.  

 

Jessica en Diny, heel erg bedankt voor jullie inzet! 

Joost en Natascha, veel plezier in de Oudercommissie!  

 
Onze jarige kanjer 
-------------------------------------------------------------------  

6 oktober Damian Ramaker Groep 5 

 
Overzicht bijlagen 
------------------------------------------------------------------- 
Geen 

 
Tot slot 
-------------------------------------------------------------------   
’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 15 oktober 2021. 

 

 

 


