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 Agenda 
 

04-02 Nieuwsbrief 

04-02 Sportinstuif - GEANNULEERD 

08-02 Start Cito-toetsen  

 
 

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 

Allereerst de beste wensen voor 2022. 

 
 

We hopen op een gezond, leerzaam en iets rustiger jaar dan 2021. 

 

Het was erg fijn om na de kerstvakantie met een bijna complete 

school te kunnen beginnen aan de tweede helft van het schooljaar. 

We zijn begonnen met een gezellig samenzijn in de “vissenkom”.  

Daarbij hebben we even bijgepraat over de vakantie en daarna 

samen geproost op het nieuwe jaar.  

 

Voor mij is dit even een gedenkwaardig moment. De eerste 

nieuwsbrief waaraan ik mee mag werken als locatiecoördinator. 

Een nieuwe functie waarin ik mezelf mag en kan ontwikkelen en 

mee mag helpen aan de organisatie van onze prachtige school. 

Een geweldig mooie nieuwe uitdaging. 

 
 

 

mailto:directie@slsderavelijn.nl
http://www.slsderavelijn.nl/
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Bericht van de MR 
------------------------------------------------------------------- 

Beste ouders/verzorgers 

 

Graag willen wij u als ouders/verzorgers op de hoogte stellen over het advies wat wij onlangs hebben gegeven 

aan het bestuur.  

  

Zoals onlangs meegedeeld, in de nieuwsbrief van 15 oktober 2021 en de extra nieuwsbrief van 23 december 

2021, is het voornemen om langzaam toe te treden tot scholengroep de Driehoek en het management van 

onze school te veranderen. We hebben als MR hierover overleg gehad met bestuursbureau van Arcade hierin 

hebben wij onze wensen/mogelijkheden kenbaar gemaakt.  

  

Onlangs is ons gevraagd of wij akkoord kunnen gaan met het aanstellen van Erwin Breukelman als directeur 

voor de scholengroep de Driehoek en dat Harmke Timmer wordt aangesteld als locatie coördinator voor 2 

dagen in de week.  

  

Hier hebben wij een positief advies op gegeven aangezien dit aansluit bij ons wensen. 

  

Wij vinden als MR belangrijk dat wij stabiliteit, rust en kwaliteit kunnen bieden voor de kinderen, team en de 

ouders. En dat de identiteit van onze school wordt uitgedragen. Door een interne oplossing zijn wij ervan 

overtuigd dat dit blijft gewaarborgd. 

 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben. Neem dan contact op met een van de leden van de MR of mail 

ons op het mailadres mr-ravelijn@sg-owsa.nl. 
 
Geboortenieuws 
------------------------------------------------------------------- 

Zoals u misschien wel heeft gehoord of heeft gelezen in  

De Toren is op 28 december 2021 Jade Breukelman geboren,  

de dochter van Erwin en Rosalie en het zusje van Maud.  

Het gaat goed met het hele gezin.      

 

Namens de trotse vader, moeder en zus bedankt voor  

alle leuke reacties en de kaartjes! 

 

Wát een rijkdom… 

 

mailto:mr-ravelijn@sg-owsa.nl
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Zwerfboekenkast 
------------------------------------------------------------------- 

In dit jaar komt er een zwerfboekenkast in Den Velde. Hieruit kunnen kinderen, maar ook volwassenen, 

boeken meenemen om thuis te gaan lezen. De boeken kun je daarna weer terugzetten of in een andere 

zwerfboekenkast laten zwerven. Bekijk de website https://kinderzwerfboek.nl/ voor informatie. 

 

Wij hebben al een aantal mooie boeken mogen ontvangen, waarvoor dank!  

Natuurlijk kunnen er nog veel meer bij       , dus hebben jullie nog boeken?  

Dan ontvangen wij ze graag, voorzien ze van een zwerfboekensticker dan kan  

jouw boek ook gelezen worden door anderen.  

 
Cito-toetsen 
------------------------------------------------------------------- 

Vanwege de uitval door corona en de verlengde kerstvakantie hebben wij besloten de Cito-toetsen niet te 

starten op 24 januari aanstaande, maar op 7 februari 2022. Dit geeft ons nog twee weken extra onderwijstijd 

voordat we de toetsen ingaan. Cito gaat doorgaans uit van 20 weken onderwijs waarna de Middentoetsen 

afgenomen kunnen worden.  

 
Rots & Water 
------------------------------------------------------------------- 

De afgelopen twee weken hebben alle groepen les 7 van Rots en Water van juf Rianne gehad. Daarbij lag de 

nadruk op het herhalen van stevig staan. Dit werd met behulp van verschillende spelletjes geoefend. We 

hebben nog 3 lessen te gaan en dan zit het traject er alweer op. We hebben de doelenkaart als bijlage 

toegevoegd.  

Het is ontzettend fijn om te zien dat leerlingen zo bewust bezig zijn met de doelen tijdens de lessen. 

Het is nog mooier om te zien dat ze dit ook steeds meer in de praktijk gaan toepassen. Zo zagen we gisteren 

tijdens een presentatie in groep 7/8 dat een leerling die het erg spannend vond om voor de klas te gaan staan 

eerst even heel diep ademhaalde, daarna haar voeten een klein stukje uit elkaar zette zodat ze stevig stond en 

vervolgens met een rustige en zelfverzekerde blik de groep aankeek. Wat een winst ! 

 

 
 

 

 

 

 
 

https://kinderzwerfboek.nl/
https://kinderzwerfboek.nl
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Ingelaste brief GGD IJsselland 
------------------------------------------------------------------- 

Gezondheidsonderzoeken vanuit de Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland 
 

De Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland is er voor jou! We begeleiden ouders waar nodig graag bij het 

opgroeien en opvoeden van hun kind. Je bent dan ook altijd welkom om je vraag aan ons te stellen. Heb je 

vragen over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van je kind? Of spelen er zaken op school die je met 

ons wilt bespreken? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via 088 - 443 07 02 (bereikbaar op 

werkdagen van 8:00 tot 17.00 uur) of via onze website www.ggdijsselland.nl/contactjeugdgezondheidszorg.  

 

Gezondheidsonderzoeken 
Normaal gesproken komen wij altijd op school om bij de kinderen van ongeveer 5 jaar de ogen- en orentest te 

doen en de lengte- en gewichtsmeting uit te voeren. Bij de kinderen van ongeveer 10 meten we de lengte en 

het gewicht. Door de coronacrisis hebben we dit het afgelopen schooljaar niet kunnen doen en helaas is dit 

ook de komende periode niet mogelijk.  

 

De rest van het schooljaar 2021-2022 gaan we daarom op een andere manier werken:  

 

Gezondheidsonderzoek 5 jaar 

Is je kind ongeveer 5 jaar oud? Dan ontvang je van ons een uitnodiging. Je kan dan zelf via Mijn Kinddossier 

(www.mijnkinddossier.nl) een afspraak inplannen voor de ogen- en orentest en een lengte- en 

gewichtsmeting. Het onderzoek wordt gedaan door de doktersassistente op het consultatiebureau. Je 

ontvangt ook een vragenlijst. Deze kun je thuis invullen voor de afspraak. De doktersassistente kijkt dan 

samen met jou of er nog een afspraak wordt gepland bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.  

 

Gezondheidsonderzoek 10,5 jaar 

Is je kind ongeveer 10,5 jaar oud? Dan ontvang je van ons een digitale vragenlijst via Mijn Kinddossier. In deze 

vragenlijst stellen we algemene vragen over je kind en informeren we of jijzelf nog vragen hebt. Daarnaast 

vragen we of je zelf de lengte en het gewicht van je kind wil meten. De doktersassistente bekijkt de ingevulde 

vragenlijst en nodigt je eventueel uit voor een gesprek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.  

 

Heb je tussendoor een vraag? Neem dan contact met ons op of kijk op onze website voor informatie over 

opgroeien en opvoeden. 

 

Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland 

 

 

 

 
 

https://www.ggdijsselland.nl/home/formulieren-publiek/ik-heb-een-vraag-over-mijn-kind/
http://www.mijnkinddossier.nl/
https://www.ggdijsselland.nl/home/mijn-kind/
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Melding roodvonk 
Bij een leerling uit groep 1 / 2 is Roodvonk geconstateerd.  

Via de bijgevoegde link kunt u zien wat de symptomen zijn.  

  Roodvonk - GGD Twente 

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

23 januari Juf Ina  

25 januari Meester Erwin  

4 februari Saar Broekroelofs Groep 3 

 
Overzicht bijlagen 
------------------------------------------------------------------- 

▪ Doelenkaart Rots & Water 

 
Tot slot 
-------------------------------------------------------------------   
’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 4 februari 2022. 

 

Het team van SLS De Ravelijn wenst u een 
 

 

 

 

https://www.ggdtwente.nl/publiek/home-infectieziekten/folders-infectieziekten/roodvonk

