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21-05 Hemelvaartsdag – VRIJ 

22-05  Dag na Hemelvaart – VRIJ 

31-05 Eerste Pinksterdag 

01-06 Tweede Pinksterdag – VRIJ 

06-06 Oud-papier 

21-06 Vaderdag 

23-06 MR vergadert 

03-07 Om 12.00 uur start de 

  zomervakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Schoolgegevens 
 

Samenlevingsschool “De Ravelijn” 

Radewijkerweg 48 

7791 RH Radewijk 

Tel: 0524-562174 

Mail : directie@slsderavelijn.nl 

Website: www.slsderavelijn.nl 

 

 

 

Welkom 
------------------------------------------------------------------- 

Voor u ligt ’t Ravelijntje van 15 mei 2020. De vijfde dag na de 

heropening van de scholen. Ook De Ravelijn heeft de deuren weer 

mogen openen, zei het voor elke leerling voor de helft van de 

onderwijstijd, maar het is fijn dat alles weer een beetje op het 

normale begint te lijken. Althans hier op school… Want ik weet al te 

goed dat het voor heel veel mensen verre van normaal is 

momenteel, daarom wil ik mijn medeleven uitspreken naar alle 

mensen die verdriet ondervinden of grote zorgen hebben over hun 

toekomst of dat van een familielid. 

 

In deze nieuwsbrief vindt u een sneakpreview van ons totaal 

vernieuwde schoolgebouw in Den Velde, ook kunt u via foto’s een 

kijkje nemen in ons schoolgebouw in Radewijk, die momenteel 

corona-proof ingericht is. 

 

Veel lees-, en met name kijkplezier! 

 
SchoolsUnited App 
------------------------------------------------------------------- 
Als u de SchoolApp op uw telefoon heeft geïnstalleerd, heeft u 

afgelopen maandag voorafgaand aan de eerste schooldag na de 

meivakantie een pushbericht ontvangen die meldde dat er een 

nieuwsbericht (in algemeen) was geplaatst. 

 

Mocht u deze niet ontvangen hebben, dan kan het zijn dat u 1) de 

SchoolsUnited app nog niet heeft gedownload en geactiveerd of 

dat u 2) de pushmeldingen niet heeft ingeschakeld.  

 

Om de pushberichten in te schakelen gaat u naar de drie streepjes 

rechts boven in uw scherm > Account (onderaan) > pushnotificaties 

> zet het schuifje ‘Alle pushnotificaties ontvangen’ op groen. 

 

Het is leuk en verstandig om de app wel op uw telefoon te hebben, 

zodat u geen foto’s, nieuws of informatie van de school mist.  

 

  

 

mailto:directie@slsderavelijn.nl
http://www.slsderavelijn.nl/
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Lesgeven in corona-tijd 
------------------------------------------------------------------- 

Zoals u weet geven wij vanaf maandag 11 mei jl. weer les op De Ravelijn. Volgens rooster gaan onze leerlingen 

voor de helft van de tijd naar school. Op deze dagen krijgen ze instructies en gewoon les, zoals gebruikelijk. In 

de dagen dat leerlingen niet op school zijn, en dus thuis zijn, worden verwerkingsopdrachten en extra 

opdrachten gedaan. Hier worden de dag- en weektaken op aangepast. Onze leerkrachten gaan er vanuit dat 

dit thuis gedaan wordt, zodat ze hier weer op aan kunnen sluiten als de leerlingen op het volgende moment 

weer in de klas zijn.  

Het is goed om even te benadrukken dat de schooldagen thuis dus wel benut worden voor schoolwerk, zodat 

we de ontwikkeling van onze leerlingen, uw kinderen, kunnen continueren. De zes weken thuisonderwijs zijn 

bewonderingswaardig goed verlopen, mede door de inzet van u als ouder/verzorger, dus ook voor de tijd 

zoals het onderwijs momenteel ingericht is, hebben wij het volste vertrouwen. 

 

De school is voor zover dit mogelijk is corona-proof ingericht met hygiënemaatregelen, afspraken, looproutes 

en belijning. In de documenten in de SchoolApp kunt u de schoolspecifieke informatie nog eens nalezen. Wij 

vragen u voor uw eigen veiligheid, maar misschien wel vooral voor de veiligheid van anderen, om u te blijven 

houden aan deze richtlijnen. Tot dusver is dit heel erg goed gegaan, waarvoor dank!  
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Sneakpreview van onze nieuwe school 
------------------------------------------------------------------- 

Door middel van de nieuwsbrieven van dit schooljaar bent u op de hoogte gehouden over de (ver)bouw van 

ons nieuwe schoolgebouw in Den Velde. Als u deze nieuwsbrieven op een rijtje zal leggen ziet u dat men stap 

voor stap dichter bij het eindresultaat is gekomen.  

 

Inmiddels is het bijna zover; de oplevering van het gebouw zal op korte termijn plaatsvinden, waardoor wij 

aan de slag kunnen met de inrichting. Van de buitenkant heeft u het gebouw al uitvoerig kunnen bekijken, u 

heeft tijdens het open huis op 6 maart een idee kunnen krijgen van de binnenkant, maar dit was toen nog 

volop in aanbouw.  

 

Daarom bij deze een sneakpreview van hoe het gebouw er achter de muren inmiddels uitziet. 

 

  
               Hoofdingang                  Gang/openleerruimte, vanaf hoofdingang gefotografeerd 
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                  Gang/openleerruimte, vanaf bovenbouw gefotografeerd                 Gang/openleerruimte, vanaf onderbouw gefotografeerd 
        

           
Toilet bovenbouw                                   Pantry/keuken 
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                     Lokaal                       Lokaal 
        

  
Lokaal                                    Lokaal 

 

 

Het is/wordt een duurzaam, toekomstgericht en geweldig mooi gebouw!  
Daar mogen wij heel trots op zijn en dankbaar voor zijn… 
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Renovatie & aanleg schoolplein 
------------------------------------------------------------------- 

Ook zal de renovatie en de aanleg van het schoolplein snel van start gaan, zodat wij een uitdagend, mooi en 

gedeeltelijk groen schoolplein krijgen bij ons prachtige gebouw. Om dit te realiseren moeten er 

speeltoestellen verplaatst worden; moet er opnieuw betegeld worden, moet er opgeschoond worden en 

wordt het stuk waar nu de zandbulten liggen geheel groen ingericht.  

 

Vanuit de werkgroep pleininrichting zult u binnenkort een brief ontvangen, inclusief ontwerp, waarin 

gevraagd wordt om uw hulp! Want de hulp van ouders hebben wij echt keihard nodig! 
 

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

16 mei Bram Nijkamp Groep 7 

18 mei Bjorn Snijders Groep 6 

20 mei Rens Bouwhuis Groep 5 

20 mei Bram ter Voorde Groep 5 

26 mei Giulian van der Haar Groep 2 

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

▪ Geen 

 
Tot slot 
-------------------------------------------------------------------   
’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 29 mei 2020. 

 
Het team van Samenlevingsschool “De Ravelijn” wenst u een 

 
 

  
 

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

 
 


