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 Schoolgegevens 
 

Samenlevingsschool “De Ravelijn” 

Radewijkerweg 48 

7791 RH Radewijk 

Tel: 0524-562174 

Mail : directie@slsderavelijn.nl 

Website: www.slsderavelijn.nl 

 

 

 
Welkom 
------------------------------------------------------------------- 
Bij deze ontvangt u de nieuwsbrief van 14 februari 2020. Vandaag 

was voor uw kind de eerste dag van de voorjaarsvakantie; alle tijd 

om hun geliefden te verrassen met een Valentijnscadeautje. 

In dit Ravelijntje leest u over het feest in groep 3-4 van de 

afgelopen week en stelt de oudercommissie zich aan u voor. Verder 

is er aandacht voor de SchoolApp en de website en kunt u 

informatie opdoen over de studiedag die het team heeft gehad 

vandaag. 

 
Studiedag team “De Ravelijn” 
------------------------------------------------------------------- 
In onze missie en visie, zie deze pagina op onze website, spreken 

wij onder andere over het vergroten van het eigenaarschap van 

onze leerlingen. 

 

Vandaag, vrijdag 14 februari, heeft het team een studiedag gehad 

waarin dit thema (eigenaarschap) centraal heeft gestaan. Bij het 

nemen van eigenaarschap gaat het erom dat de leerlingen zelf 

(mede)verantwoordelijk worden voor hun leerproces en voor de 

groepsafspraken en leerdoelen van de klas. 

 

Het was een inspirerende dag, waarin een stukje theorie achter het 

onderwerp ter sprake kwam en waarin het team aan de slag is 

gegaan met onderdelen die wij op korte termijn in ons onderwijs in 

kunnen gaan zetten. 

 

Wat zult u hiervan in de klas gaan zien? 

In elke klas zal gewerkt worden met een klassenmissie, met 

groepsafspraken en met doelen waaraan een periode gewerkt 

wordt. Er zullen groepsgesprekken plaatsvinden om te evalueren of 

de klassendoelen voor die periode behaald zijn.  

 

Met deze stap zetten wij een goede richting in het vergroten van 

het eigenaarschap bij onze leerlingen.   

 

mailto:directie@slsderavelijn.nl
http://www.slsderavelijn.nl/
https://www.slsderavelijn.nl/index.php?section=5&page=70


 

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

  

 

SLS De Ravelijn I Radewijkerweg 48 I 7791 RH Radewijk I 0524-562174 I www.slsderavelijn.nl I directie@slsderavelijn.nl 

 
 

 

  

 
Website & SchoolApp 
------------------------------------------------------------------- 
In de vorige nieuwsbrief schreef ik dat er een grote update plaats zou gaan vinden voor de SchoolApp. Deze 

update heeft inmiddels plaatsgevonden op maandag 10 februari en is onder een nieuwe naam 

(SchoolsUnited) te downloaden via de App Store en de Play Store.  

Deze ontwikkeling zorgde gelijk voor problemen, waardoor de apps niet meer werkten. (hierover heeft u 

dinsdagavond een mail ontvangen) Gelukkig is dit probleem inmiddels opgelost en kan de nieuwe app in 

gebruik genomen worden. 

 

Om de app AVG-proof te kunnen gebruiken, ontvangt u aankomende week een begeleide brief met de 

installatie-informatie en een installatiecode. Hiermee kunt u zich aanmelden op het ouderportaal van 

SchoolsUnited en werkt de nieuwe app via uw eigen inloggegevens. Op de website kunt u met dezelfde 

inloggegevens inloggen op het ouderportaal, waardoor u op het afgesloten gedeelte van de website kunt 

komen. Hier vindt u bijv. de fotoalbums van de groepen en het algemene fotoalbum van de school. 

 
De Oudercommissie stelt zich voor… 
------------------------------------------------------------------- 
Inmiddels zijn we een half jaar onderweg, nodig tijd om ons even voor te stellen!  

 

Wij, Marcel, Diny, Janine, Ellen, Lenard, Jennie, Anita en Jessica, zijn de Oudercommissie van De Ravelijn. De 

Oudercommissie zorgt voor hand- en spandiensten en helpt de leerkrachten met het organiseren van diverse 

activiteiten (Paasfeest, Sinterklaas, Kerst, Buffet, Voorleesontbijt, Koningsspelen, Ravelijnmarkt, enzovoort). 

Per activiteit wordt een werkgroep gevormd met daarin één of meerdere OC-leden, ouders en leerkrachten. 

Deze werkgroep komt samen met ideeën en hulp om de activiteit uit te voeren. 

 

Voordat dit schooljaar (19-20) begon, hebben we als ‘oud’ Den Velde en ‘oud’ Kompas bij elkaar gezeten om, 

samen met Erwin en een leerkracht, het activiteitenprogramma te bepalen voor dit jaar. Ondanks dat we in 

het begin moesten aftasten, waren we het al snel eens dat we het ‘oude bekende’ los moeten laten en 

moeten kijken hoe we het als Ravelijn willen doen. Dus niet meer op de Kompas-manier of de Den Velde-

manier maar op de Ravelijn-manier!  

 

Wat voorop staat is dat we leuke activiteiten voor onze kinderen willen organiseren. Wat is hierin haalbaar en 

welke bestaande activiteiten kunnen we in een ‘Ravelijn’-jasje gieten? Daarnaast is er ruimte voor nieuwe 

dingen. Dit betekent ook, dat we elk jaar opnieuw willen gaan kijken naar het aanbod. Niet te veel tradities 

kweken én er vooral met elkaar (de Oudercommissie, leerkrachten en jullie als ouders) een leuk en gevarieerd 

activiteitenprogramma van maken. 

 

Kom gerust naar ons toe bij vragen en wil je ons komen versterken of een keer mee vergaderen, dan ben je 

van harte welkom! 
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Ideeën kunnen ook gemaild worden naar directie@slsderavelijn.nl. Dan komt het via Erwin wel bij ons 

terecht. Wellicht zijn er leuke suggesties voor de Ravelijnmarkt in mei? Nieuwe naam voor de markt? Leuke 

activiteiten (die geld opleveren) of om de markt meer te promoten? We horen het graag! 

 

Via deze weg willen we graag Ina Haandrikman, Johanna van der Haar, Bennie Rijstenberg, Evelien Ranter 

en Jacco Visscher nogmaals bedanken voor hun inzet voor de oudercommissie de afgelopen jaren… Bedankt! 

 

Hartelijke groet van de Oudercommissie 

 
Letterfeest groep 3-4 
------------------------------------------------------------------- 
#Lettercertificaat #Lezen #Taalontwikkeling #Groep3-4 #VeiligLerenLezenKimversie #ToppersvanDeRavelijn 

 

Hoera!!! Afgelopen dinsdag mochten de leerlingen van groep 3 hun Lettercertificaat in ontvangst nemen, de 

kinderen kennen nu alle letters, waardoor het échte lezen kan beginnen! De leerlingen van groep 4 hebben 

dinsdag hun hoofdlettercertificaat verdiend, grote klasse! 
 

Na een gezellig Letterzoekspel mocht de letterchips natuurlijk niet ontbreken. Wij zijn supertrots op deze 

leeskanjers! 

       
 

             
 

Een vriendelijk verzoek aan alle ouders (van alle groepen): 

Besteed thuis alstublieft (veel) tijd met uw kind aan lezen; het verhoogt niet alleen het technisch leesniveau, 

maar ook de woordenschat en het begrip. Een hele belangrijke basis voor de rest van de schoolloopbaan van 

uw kind! 

mailto:directie@slsderavelijn.nl
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Identiteitscommissie 
------------------------------------------------------------------- 
Namens de ID-commissie bedankt voor jullie inbreng tijdens de belronde, we gaan er mee aan de slag! Bent u 

nog iets vergeten? Wij zijn altijd te bereiken op ic@slsderavelijn.nl of spreek ons aan. 

 
Ouderbijdrage 2019-2020 
------------------------------------------------------------------- 
Binnenkort zult u een brief voor de ouderbijdrage over schooljaar 2019-2020 ontvangen. Door de fusie en de 

nieuwe situatie en hiermee alle wijzigingen in de statuten en rekeninghouders wat later dan gebruikelijk. 

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

21 februari Perr Nijeboer Groep 2 

27 februari Silas Klokkert Groep 2 

28 februari Koen Eggengoor Groep 5 

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

▪ Poster Zwembad Hattemat 2020 

▪ Voorverkoop 2020 – Info Hattemat 

 
Tot slot 
-------------------------------------------------------------------   
’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 28 februari 2020. 

 

Het team van Samenlevingsschool “De Ravelijn” wenst u een 

 

mailto:ic@slsderavelijn.nl

