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04-04 Oud-Papier - GAAT DOOR! 
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10-04  Goede Vrijdag (vrij) 

12-04 Eerste Paasdag (vrij) 

13-04 Tweede Paasdag (vrij) 
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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 
------------------------------------------------------------------- 

En dan zitten we alweer in april en gaan we volgende week de 

vierde week van het thuisonderwijs in. Wat een bizarre weken 

hebben we met elkaar achter de rug. Enerzijds verbindt deze tijd, 

anderzijds zijn we verplicht afstand te houden en zitten er mensen 

in quarantaine om het coronavirus in te dammen. We beleven de 

zwaarste tijd in de geschiedenis van Nederland, op de oorlogen na, 

aldus onze premier. Maar ook ziet u dat er mensen opstaan; wordt 

er geklapt voor zorgmedewerkers; komen  

er steunbetuigingen voorbij op radio en tv;  

ontstaan er spontane acties voor bijv. het  

Rode Kruis en gaan kinderen massaal, met  

1,5 meter aftand tot elkaar, op berenjacht.   

En ook bij ons thuis zit Winnie de Poeh voor  

het raam… 
 

Zo kunt u stellen dat de corona-maatregelen mensen verbindt én 

dat is waar we ons aan vast moeten houden met elkaar. 
 

Op school krijgen onze leerkrachten het lesgeven via Classroom en 

Meet steeds beter in de vingers, wat betekent dat het lesgeven op 

afstand steeds beter ingericht wordt.  
 

      
 

Ik heb het al eerder gezegd, maar ik heb enorm veel bewondering 

voor hoe u het thuisonderwijs oppakt met uw kinderen en ben 

trots op het team hoe zij het zo goed mogelijk weten in te richten. 

En dan heb ik het nog niet eens over diegenen waar het allemaal 

om gaat: uw kinderen, onze leerlingen. Want wat wordt er hard en 

zelfstandig gewerkt. Wij zijn trots op onze kanjers van De Ravelijn! 
 

Veel leesplezier met het lezen van dit Ravelijntje, nummer 1.14. 
 

 

mailto:directie@slsderavelijn.nl
http://www.slsderavelijn.nl/
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Bouwen in Den Velde 
------------------------------------------------------------------- 

Ondanks alle corona-maatregelen loopt de bouw aan ons nieuwe schoolgebouw gestaag door. De 

installateurs zijn volle bak aan het werk en de buitenkant wordt voorzien van de afwerking. Het schiet nu echt 

mooi op. Dus mocht u naar de supermarkt gaan, rijd dan even langs de Zwolseweg om een kijkje te nemen. 

Dit heeft juf Harmke ook gedaan (zie foto)… 
 

 
 

Inmiddels wordt er ook volop nagedacht over de inrichting en zijn de eerste offertes hiervoor binnen. 

 

Eén ding is zeker: Wij krijgen echt een geweldig mooie school! 

 
Ouderbijdrage 2019-2020 
------------------------------------------------------------------- 
Vorige week woensdag (25 maart) zat er in het lespakket van uw oudste kind op school een factuur betreft de 

ouderbijdrage over schooljaar 2019-2020. Denkt u eraan om deze (vrijwillige) ouderbijdrage z.s.m. over te 

maken op de op het factuur beschreven rekeningnummer?  

 

Mocht u het formulier kwijt zijn, kunt u mailen naar  

ebreukelman@sg-owsa.nl, dan ontvangt u kopie. 

 
 

 

 

 

 

mailto:ebreukelman@sg-owsa.nl
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Wisseldag 8 april 2020 
------------------------------------------------------------------- 
De volgende wisseldag staat gepland op woensdag 8 april aanstaande tussen 12.00 en 14.00 uur. Afgelopen 

woensdag heeft het wisselen plaatsgevonden op het voorplein. Dit is ons goed bevallen, dus mocht het weer 

het toelaten, dan zal de wisseldag ook aanstaande woensdag op het plein plaatsvinden.  

 
Geplande schoolactiviteiten - aanvulling 
------------------------------------------------------------------- 
Er stonden voor de komende periode veel activiteiten gepland. Vanwege het coronavirus zijn evenementen 

door de overheid verboden. Activiteiten waar veel mensen bij elkaar komen, zijn/worden gecanceld of 

uitgesteld. Hierdoor zijn wij ook genoodzaakt veel van de geplande schoolactiviteiten te annuleren of te 

verplaatsen. Veel van deze activiteiten zijn al door de organisatie zelf afgelast. Een overzicht: 
 

Datum: Activiteit: Geannuleerd / Uitgesteld 

5 april Kerk & School Gezinsdienst Uitgesteld 

6 april Gramsbergen 75 jaar bevrijding – gr. 5 t/m 8 Geannuleerd  

7 april Praktisch Verkeersexamen – groep 7 Geannuleerd  (leerlingen doen volgend jaar met groep 8 mee) 

9 april Paasviering en Paasbuffet 2020 Geannuleerd 

17 april Koningsspelen 2020 Geannuleerd 

22 april Schoolvoetbal 2020 Geannuleerd 

23 april Eindtoets groep 8 Geannuleerd 

27 april Koningsdag 2020 Geannuleerd 

16 mei Zomerfeest De Ravelijn 2020 Geannuleerd 

27 mei Sportdag 2020 – groep 5-8 Geannuleerd 

17-20 juni Avondvierdaagse 2020 Geannuleerd 

… juni / juli Opening nieuwe gebouw De Ravelijn Uitgesteld??? 

 

Thuis lezen met uw kind - TIP 
------------------------------------------------------------------- 
In tijden van thuisonderwijs hopen wij dat uw kind veel blijft lezen.  

Eén van de belangrijkste basisvaardigheden voor kinderen is  

immers het lezen, extra belangrijk dus om dit te blijven oefenen  

nu alle kinderen thuis leren.  

Normaal ben ik niet van het reclame maken, maar voor de hulp bij 

het leesonderwijs wil ik graag een uitzondering maken. 
 

Kijk eens op: https://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes/?promo=Main_900_flashbanner_A1_CRS_1_thuisblijvertjes.  

Hier kunt u digitale (luister)boeken voor 1 cent kopen. Er is een gratis te downloaden app bij ontwikkelt door 

Kobo en Bol.com, waarmee er naast een e-reader ook is te lezen op een tablet of smartphone.  

Als u het mij vraagt, een mooi initiatief! 

https://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes/?promo=Main_900_flashbanner_A1_CRS_1_thuisblijvertjes
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Een berichtje van de vakdocenten GVO en HVO 
------------------------------------------------------------------- 

De wereld is getroffen door Corona en dat treft ons allemaal in meer of mindere mate. We zitten ineens 

veelal thuis en dat is een onwerkelijke situatie. Ook voor ons als vakdocenten is het gek om niet van school 

naar school te gaan. We missen de contacten met onze leerlingen, de diverse teams en het plezier van het 

lesgeven. Bijgaand doen we u kort verslag van onze lessen in de afgelopen periode.               

Wij hopen dat aan dit virus snel een eind mag komen en we wensen iedereen ondertussen het allerbeste toe 

in deze bizarre tijd!  

 

Een hartelijke groet van de G/HVO-docenten,  

Anne Boot-Römelingh & Gwendy Veldhuis. 

 

We zijn aan het onderzoeken of we GVO en HVO ook in de weektaken kunnen verwerken… Wordt vervolgd… 

 

In de bijlage aan dit Ravelijntje de verslagen van de lessen GVO & HVO van de afgelopen periode. 

 
Luizencontrole met de luizenscanner 
------------------------------------------------------------------- 
Op woensdag 1 april is er een digitale luizencontrole geweest, er zijn voor zover bekend bij de school geen 

luizen geconstateerd, dit is heel erg fijn!  
 

  
 

Alle leerlingen van groep 3-8 hadden hierover een mail ontvangen op hun eigen owsa-mailadres. Voor als u 

uzelf ook even wilt laten scannen bij deze de link: 
 

 

Luizenscanner 

 

 
 
 
 

https://www.harmhofstede.nl/digibord/luizenscanner/?fbclid=IwAR3TXwMUJG9siPeb5lL4fCbQ0erTyfyiwszt7w2XzZXR3tB1y8_JL1jhxsc
https://www.harmhofstede.nl/digibord/luizenscanner/?fbclid=IwAR3TXwMUJG9siPeb5lL4fCbQ0erTyfyiwszt7w2XzZXR3tB1y8_JL1jhxsc
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Onze jarige kanjers 
------------------------------------------------------------------- 

7 april Sven Eggengoor Groep 7 

9 april Koen Vedder Groep 8 

11 april Rodi Ranter Groep 2 

18 april Noor ter Voorde Groep 3 

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

▪ Verslagen lessen GVO en HVO, januari – maart 2020 

 
Tot slot 
-------------------------------------------------------------------   
’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 17 april 2020. 

 
Het team van Samenlevingsschool “De Ravelijn” wenst u 

 

 
 

 

Blijf gezond - Denk aan elkaar - Help elkaar - Let goed op elkaar 
 

 
 


