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

Voor u ligt ’t Ravelijntje van vrijdag 12 juni 2020. De laatste dag van 

de week waarin wij weer volledig zijn gestart met het lesgeven op 

school. Het was op het begin best weer even wennen; voor de 

leerlingen, maar ook voor de leerkrachten en wellicht ook voor u.  

 

Op zich ook logisch natuurlijk als u ervan uit gaat dat sommige 

kinderen, die normaalgesproken dagelijks bij elkaar in de klas 

zitten, elkaar na 12 weken weer in real life zagen… 

Dan heb je natuurlijk ook heel veel bij te kletsen en moet je weer 

even je plekje in de klas weten te ‘veroveren’. Gedurende de week 

zien we het oude vertrouwde weer een beetje terugkomen. 

 

Zoals een betaamd hardloper zal zeggen: ‘Ik ben blij (man)!’ 

 
En dat ben ik ook! Blij om te zien dat er weer gewoon lesgegeven 

wordt, al dan niet op 1,5m afstand; blij om überhaupt alle 

leerlingen weer te zien en blij dat het weer wat op het normale 

begint te lijken.  

Maar ook moeten wij alert blijven, wat dus helaas betekent dat 

(grote) activiteiten geen doorgang kunnen gaan vinden, 

bijvoorbeeld de afsluiting van het jaar in Radewijk en de opening 

van het jaar in Den Velde. Het is even niet anders… 

 

In dit Ravelijntje is er aandacht voor nieuws uit de MR, een oproep 

voor hulp bij het verplaatsen/weghalen van een aantal 

speeltoestellen en het fietsenhok op het plein in Den Velde en een 

overzicht van de activiteiten in de laatste weken van dit schooljaar. 
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Enquête mogelijkheden BSO De Ravelijn 
------------------------------------------------------------------- 

Afgelopen week heeft u een enquête ontvangen over het eventueel op kunnen starten van een BSO op onze 

school volgend schooljaar. Wij hebben nog niet van alle ouders/verzorgers een ingevuld exemplaar retour 

gekregen. Graag zouden wij deze aanstaande maandag 15 juni alsnog ontvangen, ook als u geen gebruik 

wenst te maken van de BSO op De Ravelijn. De ouders/verzorgers die alleen nog een kind in groep 8 hebben 

zitten op onze school, hebben de enquête natuurlijk niet ontvangen, omdat het om volgend schooljaar gaat. 

 
Nieuws vanuit de MR 
------------------------------------------------------------------- 

Onlangs heeft de MR een vergadering gehad. Dit keer was het een bijzondere vergadering, aangezien alle MR-

leden vanuit hun woonkamer/keuken/kantoor digitaal hebben vergaderd. Zo zie je maar weer, tegenwoordig 

kan alles. Tijdens deze vergadering zijn diverse zaken besproken, zoals begroting, corona perikelen, verbouw 

update en personele bezetting 2020/2021. De notulen van deze vergadering zijn binnenkort te vinden op de 

website van school. 

  

Wij hebben een aantal keren via deze nieuwsbrief een oproep gedaan voor een nieuw lid van de 

oudergeleding van de MR. Arjan Keuken, vader van Tygo (groep 2) en Stan (groep 0), heeft aangegeven zich 

verkiesbaar te stellen. Aangezien Arjan de enige kandidaat is, zal er uiteraard geen verkiezing plaatsvinden. 

Arjan zal vanaf volgend schooljaar plaatsnemen in de MR om te zijner tijd Ben Hilbink op te volgen. We zijn 

zeer blij met ons versterking en wensen Arjan veel succes bij het vervullen van zijn nieuwe rol.  

  

Via deze weg willen wij ook alvast Ben Hilbink bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de MR. Ben heeft deze 

rol al mogen vervullen bij OBS den Velde en nu 1 jaar lang voor de Ravelijn. Ben, ook al ben je nog niet 

helemaal klaar want er staat nog 1 vergadering gepland. Alvast bedankt voor al je goede zorgen! 
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Werkgroep pleininrichting 
------------------------------------------------------------------- 

De werkgroep van de pleininrichting in Den Velde is op de achtergrond bezig geweest met het ontwikkelen en 

ontwerpen van het groene gedeelte op het schoolplein in Den Velde. Gedurende het traject is hier eigenlijk 

steeds meer bijgekomen, wat geresulteerd heeft in het herinrichten van grote gedeeltes van het gehele plein.  
 

Voor het groene gedeelte maken wij gebruik van een subsidie die wij toegewezen hebben gekregen in het 

kader van Groene Schoolpleinen. Vanuit een vlekkenplan is een ontwerp gemaakt door Herbert Oldehinkel, 

vader van onze leerlingen Joep en Jade, tevens Erfinrichter. Dit is steeds in overleg gegaan met de werkgroep 

en later uitgebreid met een ontwerp voor het gehele plein. Het ontwerp ziet u op de volgende pagina.  
 

Afgelopen dinsdag is de werkgroep weer bij elkaar geweest en heeft een prioriteitenlijst opgesteld.  

Het plein aan de voorkant van de school wordt geheel nieuw betegeld door MvDD uit Holtheme, nadat er 

door verschillende bedrijven (uit de buurt) offertes zijn opgevraagd en ingediend. Het aanleggen van deze 

bestrating is prioriteit 1, wat betekent dat er speeltoestellen verplaatst moeten worden en dat het fietsenhok 

verwijderd moet worden. Hiervoor hebben wij uw hulp hard nodig! Concreet: 
 

▪ Het klimrek, de boog, moet verwijderd (en verkocht) worden, komt niet meer terug in het ontwerp. 

▪ De schommels aan de kleuterkant van het plein (als je voor de school staat rechts) moeten verplaatst 

worden naar de achterkant van het kleuterplein, achter het voetbalveld. 

▪ Het speeltoestel met de tractor moet verplaatst worden naar de plek waar nu nog de schommels 

(kleuterkant) en het boogklimrek staan. 

▪ De wipwap aan de voorkant, naast de tractor, moet verplaatst worden naar het kleuterplein, achter 

het voetbalveld. (staat nog niet ingetekend op het ontwerp) 

▪ Het fietsenhok bij de ingang van het plein moet daar verwijderd (en verkocht) worden, deze komt niet 

meer terug in het ontwerp. 

▪ Tevens moeten alle rubberen tegels eruit rondom de speeltoestellen en even opgeslagen worden.  
 

Kortom: tijd voor een klusavond en/of dag! 

Wie kan en wil ons helpen? En heb je de beschikking over een shovel, verreiker en/of graafmachine?  

Dan horen wij dit ook graag, want dat scheelt heel wat spierkracht. 

Klusmomenten:  

▪ Woensdagavond 17 juni 2020 vanaf 19.00 uur. 

▪ Woensdagavond 24 juni 2020 vanaf 19.00 uur. 
 

Als je niet op deze dagen kan, maar wel wilt en kunt helpen,  

dan horen wij graag op welke avonden je wel zou kunnen. 

Eventueel zijn zaterdag 20 juni en/of 27 juni vanaf 9.00 uur ook opties. 
 

Graag horen wij zo snel mogelijk van jullie via ebreukelman@sg-owsa.nl. Alle hulp is welkom! 
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Het ontwerp – Er wordt nog wel wat aan bijgeschaafd en het zal in de loop van de tijd (schooljaar 20-21) aangelegd worden 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Overzicht data laatste weken 
------------------------------------------------------------------- 

Woensdag 17 juni 2020 Klusavond plein Den Velde 

Vrijdagmiddag  
19 juni 2020 

Open Huis gebouw Den Velde – uitnodiging volgt begin volgende week. 
(zal per gezin op alfabetische volgorde zijn i.v.m. de corona-maatregelen) 

Woensdag 24 juni 2020 Klusavond plein Den Velde 

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

Woensdag 1 juli 2020 Verhuisdag 2, 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 

Vrijdag 3 juli 2020 Om 12.00 uur start de zomervakantie 

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

16 juni Juf Margo  

24 juni Suze Waterink Groep 4 

25 juni Juf Marinka  

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

▪ Ontwerp schoolplein Den Velde (pdf-bestand) 

 
Tot slot 
-------------------------------------------------------------------   
’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op donderdag 2 juli 2020. 

 

Het team van Samenlevingsschool “De Ravelijn” wenst u een 
 

 
 


