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 Agenda 
15-18 juni Wandelvierdaagse 

20-06   Groep 7-8 > Rijksmuseum 

20-06    Start citotoetsen gr 3 tm 7 

01-07  Nieuwsbrief 

09-07  Gezellige middag OC 

12-07   Afscheidsavond / film 

             groep 7 en 8 

14-07    Afscheidsochtend groep 8 
 

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

U leest nu het 18e Ravelijntje van dit schooljaar. Dat betekent dat 

het schooljaar al een heel eind gevorderd is.  

Zoals u aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunt merken is het een 

periode van veel ( uitgestelde) uitstapjes. We zijn erg blij dat we 

deze uitstapjes dit schooljaar toch nog mogen maken.  

Hoe vaak maak je als kind nou een uitstapje naar het Rijksmuseum 

en krijg je de kans om de Nachtwacht live te zien?  

 

Deze week loopt een deel van onze leerlingen de avondvierdaagse. 

Ook deze is voor het eerst in twee jaar. En dat onder een strak 

blauwe hemel en met meer dan aangename temperaturen.  

Wat een feestje. 

 

Volgende week zullen we in groep 3 t/m 7 starten met de eindcito.  

Groep 8  hoeft hier niet meer aan mee te doen, zij hebben alle 

toetsen van de basisschool afgesloten.  

 

Groep 8 mag zich de komende periode storten op een andere leuke 

typische groep 8 activiteit namelijk het organiseren van een  

gezellige afscheidsochtend.  

 

In deze nieuwsbrief leest u verder o.a. een verslag van  

Kinderwereld, een sfeerimpressie van de avondvierdaagse en Rots 

en Water en een overzicht van nog te komen activiteiten.  

 

 

We wensen  

u  

 veel leesplezier! 

 

 

 

mailto:directie@slsderavelijn.nl
http://www.slsderavelijn.nl/
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De avondvierdaagse 
------------------------------------------------------ 
Deze week loopt een aantal kanjers van de Ravelijn mee met de avondvierdaagse in Hardenberg. Het is 

geweldig mooi om te zien hoe onze leerlingen hiervan genieten. Het is voor ons als toeschouwers mooi om te 

zien en horen hoeveel plezier de kinderen samen hebben. We willen de organisatie en begeleiding bedanken 

dat ze dit voor onze leerlingen mogelijk maken !! 

                  
 

Laatste lessen Rots en Water 
------------------------------------------------------- 
Vandaag hebben de leerlingen van groep 3 / 4 en groep 7 / 8 hun laatste les van Rots en Water. 

Alle geleerde vaardigheden worden nog een keer herhaald. 

Bij groep 3 / 4 hebben ze een tikspel gedaan waarbij sterk staan vrij was, leus van Rots en Water.  

Verder hebben ze geslagen en gestompt op een kussen waarbij het ging om respect en grenzen aangeven.  

In groep 7,8 heeft Elijah de les gegeven. Hij had de les samen met juf Rianne voorbereid. Tijdens deze les 

leerde hij zijn groepsgenoten de basistechniek van kickboksen en liet ze ervaren dat het hierbij vooral om 

respect voor elkaar en het aangeven van grenzen gaat.   
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  Bezoek Innofuture groep 7 en 8 
------------------------------------------------ 
Vanmiddag is groep 7 en 8 naar Innofuture geweest. Een techniekbeurs in de Evenementenhal. Er stonden 

allerlei bedrijven en instanties die lieten zien hoe zij met technologie en de toekomst bezig zijn. Zo konden ze 

met VR brillen ervaring opdoen, lassen, metselen, straten, vliegtuigjes schieten en nog veel meer. De 

leerlingen waren laaiend enthousiast en lichtelijk teleurgesteld dat de tijd alweer om was. Dat is denk ik een 

mooi compliment voor de organisatie! De beurs is gratis en ook morgen nog van 10.00 tot 17.00 uur geopend. 

                

                  
 
 
Bezoek Rijksmuseum groep 7 en 8 
------------------------------------------------ 
Aanstaande maandag ( 20 juni) gaan de leerlingen van groep 7 en 8 met de bus naar het Rijksmuseum in 

Amsterdam. We gaan samen met een andere school. Zoals de ouders van groep 7 en 8 al hebben kunnen 

lezen in een mail worden de leerlingen om 9.00 uur verwacht op school en zal de bus om 9.15 uur vertrekken. 

Kinderen mogen uiteraard ook op de normale tijd naar school komen. Het is best een lange busreis dus iets 

lekkers voor onderweg mag natuurlijk niet ontbreken. Vergeet ook het lunchpakket en drinken niet.  

In het Rijksmuseum gaan we het programma Proef de geschiedenis volgen waarbij we in twee groepen onder 

leiding van een gids in vogelvlucht door het museum gaan. 

We verwachten om 17.00 uur weer terug te zijn bij school. 

We hopen op een leerzame, leuke dag ! 
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Nieuwsbrief POS De Ravelijn  

Bij POS de Ravelijn werken we vanaf 6 juni aan het thema ‘Oef, wat warm!’. In het thema ‘Oef, wat warm!’ 
staat warm weer en het verschil tussen warm en koud centraal. Het warme weer geeft aanleiding om lekker 
met water te spatten, ijsklontjes te maken en ijsjes te kopen in de ijscohoek. De kinderen helpen Puk af te 
koelen, vergelijken koud en warm water en spelen het verhaal na van Gijs en Guusje die in het zwembad gaan 
spelen. 
Het lokaal is in sfeer gebracht doormiddel van bijpassende materialen en leuke knutselwerkjes van de 
kinderen zelf. 
 
Tijdens het thema wordt aan de verschillende ontwikkelingsgebieden gewerkt; spraak- en taalontwikkeling, 
sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuigelijke ontwikkeling en rekenprikkels.  
De volgende activiteiten komen o.a. aan bod: 

• Puk heeft het warm; Puk heeft het erg warm, hij kreunt, steunt en voelt hijgend aan zijn voorhoofd. 
Samen met de kinderen wordt er gekeken naar Puk zijn kleding, heeft hij een lange of een korte broek 
aan? Heeft hij een trui of een t-shirt aan? In gesprek met de kinderen komen we erachter welke 
kleren je het beste aan kan trekken bij warm of koud weer. 

• Dansende schaduwen; samen met de kinderen gaan we naar buiten in de zon staan. Is het warm of 
koud? Schijnt de zon of zijn er wolken? Wanneer er zon is zien we een schaduw, en als je beweegt, 
beweegt de schaduw met je mee. Wat doet jouw schaduw?  

• Warm of koud; Puk heeft het warm en heeft dorst! Er staan bekers warm en koud water op tafel. 
Waar hebben Puk en de kinderen zin in? Warm of koud water? De kinderen mogen om de beurt met 
een vinger voelen of het water warm of koud is.  

De onderstaande woorden staan centraal tijdens dit thema en hangen zichtbaar in de groep. 

               

                                       
Wij wensen kinderen en ouders veel plezier met thema ‘Oef, wat warm!’ 
Wilt u ook een plekje voor uw kind bij Kinderwereld? 
Schrijf u dan nu in of vraag een rondleiding aan via onze website: www.kinderwereld.info of specifiek voor 
POS/BSO de Ravelijn: www.kinderwereld.info/den-velde.  
Clustermanager: Annemarel Roelofs annemarel@kinderwereld.info 

 

http://www.kinderwereld.info/
http://www.kinderwereld.info/den-velde
mailto:annemarel@kinderwereld.info
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Doorschuifochtenden 
--------------------------------- 
Aan het einde van het schooljaar organiseren we altijd twee doorschuifochtenden. Tijdens deze 

doorschuifochtenden mogen de leerlingen alvast even kennismaken in hun nieuwe groep. Tijdens dit moment 

gaan ze kennismaken met hun nieuwe juf en ook alvast een beetje met de leerstof voor het volgende 

schooljaar. Dit doen we op een speelse manier. De doorschuifochtenden zijn gepland op vrijdag 8 juni en 

dinsdag 12 juli van 10.30 tot 11.30 uur. 

 

Filmpremière groep 7-8 
------------------------------- 
Op dinsdagavond 12 juli is de première van de film voor en door groep 7 en 8. De andere groepen gaan deze 

film op woensdag bekijken. We verwachten de leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders om 19.00 uur.  

Na het kijken van de film is er een pauze waarna de leerlingen en ouders van groep 7 zullen vertrekken. Na de 

pauze gaan we verder met het officiële afscheid van groep 8.  

Er volgt nog een officiële uitnodiging. 
 
Afscheidsochtend groep 8 
------------------------------- 
De leerlingen van groep 8 mogen een afscheidsochtend organiseren voor de leerlingen in de andere groepen. 

Hier mogen ze op school mee aan de slag. Het is de bedoeling dat ze een ochtend vullen met spelletjes en 

gezelligheid. Hiervoor krijgen ze een klein budget vanuit de oudercommissie. Het organiseren van deze 

activiteit is weer een mooi leermoment en mogelijkheid om je talenten te gebruiken en te laten zien. Deze 

ochtend wordt op gezellige wijze afgesloten in samenwerking met de oudercommissie. De ochtend is gepland 

op donderdag 14 juli.  

Ook hiervoor krijgen iedereen nog een officiële uitnodiging gemaakt door de leerlingen van groep 8.  
 
Formatie 2022-2023 
------------------------------- 
Zo bijna aan het einde van het schooljaar blikken we ook alvast even vooruit naar het nieuwe schooljaar. We 

zijn blij dat we u kunnen vertellen dat we de formatie voor volgend jaar rond hebben en dat er geen 

wisselingen in het personeel zullen plaatsvinden. Het plaatje voor volgend jaar ziet er als volgt uit : 

 

Groep 1 / 2 Juf Ina en juf Marinka 

Groep 3 / 4 Juf Janet en juf Wilna 

Groep 5 / 6 Juf Nelleke en juf Margo 

Groep 7 / 8 Juf Harmke en juf Kylie 

 

Juf Margo, Juf Janet en juf Kylie zijn alle drie ook nog een dag of dagdeel ambulant, deze tijd wordt ingezet 

voor zorg.  
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Onze jarige kanjers 
-------------------------------------------------------------------  

24 juni Suze Waterink Groep 6 

25 juni Juf Marinka  

29 juni Evi Schrotenboer Groep 1 

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

▪ Flyer veiling en gezelligheid op het plein van De Ravelijn op 9 juli 2022 

▪ Discozwemmen Hattemattebad 

 
Tot slot 
------------------------------------------------------------------   
’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 1 juli 2022. 

 

 

Het team van SLS De Ravelijn wenst u een 

 

 
 

 

 

 


