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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 ’t Ravelijntje van 29 mei 2020, editie 17 van jaargang 1.  

In de afgelopen weken is er weer veel gebeurd; wij weten 

inmiddels dat alle basisschoolgaande kinderen weer volledig naar 

school kunnen vanaf 8 juni 2020 en gisteren heeft de formele 

opname van ons nieuwe gebouw in Den Velde plaatsgevonden. 

Helemaal opgeleverd is het nog niet, omdat de losse eindjes nog 

aan elkaar geknoopt moeten worden, maar dit zal niet lang meer 

duren…  

 

In deze nieuwsbrief nemen wij u middels een filmopname mee in 

een rondleiding door de school. Verder zal er onder andere 

aandacht zijn voor onze Peuteropvang Op School en wat data voor 

schoolactiviteiten op een rij. 

 
Hervatten gehele onderwijs op 8 juni 2020 
------------------------------------------------------------------- 
Zoals u heeft kunnen lezen openen alle reguliere basisscholen op 8 

juni hun deuren voor alle leerlingen. Zo ook De Ravelijn! 

Momenteel zijn wij druk bezig om te kijken hoe wij het onderwijs in 

kunnen richten, rekening houdend met het ontvangen protocol en 

de RIVM-maatregelen. Volgende week zult u hierover de 

schoolspecifieke informatie ontvangen.  

 

Voor nu: Alle leerlingen, zonder de bekende VHNKK-klachten 

(verkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn of koorts) zijn op maandag 

8 juni om 8.30 uur weer van harte welkom op De Ravelijn! 
 

 
 

  

 

mailto:directie@slsderavelijn.nl
http://www.slsderavelijn.nl/
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Kinderwereldnieuws – POS De Ravelijn 
------------------------------------------------------------------- 

We werken binnen de methode Uk & Puk met verschillende  

thema’s. De komende weken werken we met het thema  

‘Ik ben Kunstenaar’. Alles in dit thema staat in het teken van  

kunst. Het gaat om het ontdekken van kunst en de eigen  

creativiteit van de kinderen. Creativiteit doet een beroep op 

de zintuigen en bij uitvoering van een creatieve uiting doet  

het een beroep op de motoriek. Ook doet het een beroep  

op de sociaal-emotionele ontwikkeling: ik vind mooi wat ik  

mooi vind. Bij kunst mag dat!  

 

De kinderen verkennen materialen, kleuren en vormen. Het thema ‘Ik ben Kunstenaar’ sluit aan bij de 

belevingswereld van het kind. Het ontdekken van en de verwondering voor de omgeving is daarbij een 

belangrijk aspect. Dit thema start bij de kinderen zelf: hoe zie ik eruit, hoe kan ik bewegen en stilstaan als een 

standbeeld, welke houdingen kan ik aannemen?  

 

RONDLEIDING/INSCHRIJVEN .  

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 

 

  
Het kleurenspel     Kunstwerken maken 
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Overname gebouw in Den Velde 
------------------------------------------------------------------- 

Tot een officiële oplevering is het dus nog niet gekomen, maar de formele overname van het gebouw heeft op 

donderdag 28 mei plaatsgevonden. Het installatiebedrijf en bouwbedrijf gaan in de komende weken de 

puntjes op de “i” zetten, zodat het gebouw binnenkort officieel opgeleverd kan worden. 

Vervolgens zullen het schoolplein; de inrichting van het gebouw met nieuw materiaal voor de hele school en 

de verhuizing plaatsvinden.  

 

Deze verhuizing staat gepland voor dinsdag 30 juni en woensdag 1 juli 2020.  

Dit betekent dat alle leerlingen van De Ravelijn op deze dagen vrij zijn, zodat  

het team kan opruimen, verhuizen en de klassen kan inrichten.  

Noteer het alvast in uw agenda…  

 

Ik heb het al eerder geschreven; het gebouw in Den Velde staat op papier als renovatie, maar het ziet er uit 

alsof het een totale nieuwbouw aangaat, zo mooi en zo strak is het geworden! Wij zijn nog op zoek naar een 

coronabestendige modus om het aan u en onze kinderen te kunnen tonen, en ook wordt er nagedacht over 

het moment van officiële opening. U zult begrijpen dat dit op dit moment niet mogelijk is in deze coronatijd 

en dat dit volgend schooljaar plaats zal gaan vinden. Wordt vervolgd dus! 

 

De (virtuele) rondleiding 

Door onderstaande link aan te klikken kunt u de filmopname bekijken van het eindresultaat van de 

verbouwing. Het is nu nog een verborgen filmbestand op YouTube, maar wordt in deze dagen online gezet op 

de facebookpagina van Onderwijsstichting Arcade. Zo kunnen wij aan iedereen laten zien hoe mooi het is 

geworden en waar uw kinderen volgend schooljaar les gaan krijgen. (Uitgezonderd de leerlingen van de 

huidige groep 8. Natuurlijk zijn zij nog wel welkom volgend jaar bij de opening of door zomaar een keer 

binnen te komen lopen). 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9u8NxHGl0Gs 

 

 

 

Als directeur had ik de eervolle taak om de  

eerste sleutel in ontvangst te mogen nemen… 

 

 

 
               Bij de deur en de glazen wand van het multifunctioneel lokaal 

https://www.youtube.com/watch?v=9u8NxHGl0Gs
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Opkikkertje voor juf Marinka 
------------------------------------------------------------------- 

Juf Marinka zit al een aantal weken ziek thuis (geen corona). Om haar een hart onder de riem te steken heeft 

groep 2 een lang spandoek op papier gemaakt, om dit vervolgens met een aantal kinderen bij juf thuis in de 

tuin te brengen. Natuurlijk zat er ook een eigengemaakt bos met bloemen van de klas bij. 

 

 
 

Hopelijk helpt dit opkikkertje, herstelt juf Marinka snel en zien we haar gauw weer op De Ravelijn! 

 

 
 

Enquête mogelijkheden BSO De Ravelijn 
------------------------------------------------------------------- 

Volgende week zult u een enquête ontvangen over het eventueel op kunnen starten van een BSO op onze 

school. De school en ook Kinderwereld zouden dit heel graag willen; veilig alles onder één dak. Maar 

natuurlijk moet er wel genoeg animo zijn voor het opstarten van een buitenschoolse opvang (BSO) op school.  

 

Graag ontvangen wij de enquête van elk gezin terug, ook als u geen gebruik wenst te gaan maken van de BSO. 
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Overzicht data  
------------------------------------------------------------------- 

Om alvast in uw agenda te zetten een overzicht van de volgende data met activiteiten: 
 

Maandag 8 juni 2020 Hervatten gehele onderwijs 

Dinsdag 30 juni 2020 Verhuisdag 1, leerlingen zijn op deze dag VRIJ 

Woensdag 1 juli 2020 Verhuisdag 1, leerlingen zijn op deze dag VRIJ 

Donderdag 2 juli 2020 Leuke activiteiten voor alle leerlingen, opgedeeld in bovenbouw en onderbouw 

Donderdag 2 juli 2020 Afscheidsavond groep 8 

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

1 juni Joep Oldehinkel Groep 3 

3 juni Juf Helen  

4 juni Milan Kiwiet Groep 8 

6 juni Juf Ellen  

9 juni Jade Oldehinkel Groep 1 

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

▪ Geen 

 
Tot slot 
-------------------------------------------------------------------   
’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 12 juni 2020. 

 
Het team van Samenlevingsschool “De Ravelijn” wenst u 

 
 

 
 


