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 Schoolgegevens 
 

Samenlevingsschool “De Ravelijn” 

Zwolseweg 2 

7786 BH Den Velde 

Tel: 0524-562174 

Mail : directie@slsderavelijn.nl 

Website: www.slsderavelijn.nl 

 

 

 

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

En dan zijn we alweer aan het einde van dit schooljaar en staan we 

met één been in de zomervakantie. Wat een bijzonder jaar hebben 

wij achter de rug. Een mooi moment om even terug te kijken, om 

vanuit daar weer vooruit te kunnen.  

Het was een jaar van extremen, ups en downs wisselden elkaar af. 

Wij openden SLS “De Ravelijn”, onze plattelandsschool, de enige 

samenlevingsschool van de gemeente Hardenberg. Maar wij 

treurden ook om het overlijden van een ouder van school, bij u wel 

bekend. Niets weegt op tegen deze droevige gebeurtenis.  

Hierbij vallen alle corona-perikelen en maatregelen waar wij dit 

schooljaar mee te maken hebben gehad eigenlijk in het niet… 
 

Tijdens het schooljaar is er veel gebeurd aan de Zwolseweg 

nummer twee in Den Velde, inmiddels staat er een compleet nieuw 

gebouw en is men druk met de aanleg van de ruimte om het 

gebouw heen.  
 

Aanstaande maandag begint MvDD met het geheel opnieuw 

aanleggen van de betegeling op het plein. Daarnaast is er een 

werkgroep van actief betrokken ouders die het plein, uitgezonderd 

van de betegeling, opnieuw aan het aanleggen is. 
 

In de zomervakantie zullen de werkzaamheden van de gemeente 

rondom het terrein afgerond worden. En nee, er komen helaas niet 

meer parkeerplaatsen bij, hier wilde de gemeente niet in meegaan. 

Maar wel wordt de openbare ruimte voor de school totaal nieuw 

en veiliger ingericht. 
 

En dit alles naast al het gewone wat er zoal op een basisschool 

gedurende een schooljaar gebeurd. 
 

Ja, al met al kunnen wij rustig stellen dat we een bewogen eerste 

jaar achter de rug hebben… Op naar volgend schooljaar! 
 

Veel leesplezier bij het lezen van dit laatste Ravelijntje van 

schooljaar 2019-2020! 

mailto:directie@slsderavelijn.nl
http://www.slsderavelijn.nl/
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Ingezonden brief van Kinderwereld - enquête 
------------------------------------------------------------------- 

 

 

Radewijk/Den Velde, 25 juni 2020   

    

 

Betreft: Buitenschoolse opvang Ravelijn  

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Enige tijd geleden heeft u van De Ravelijn en Kinderwereld een brief en enquête ontvangen. Wij willen u 

allereerst vriendelijk bedanken voor het invullen van deze enquête.  

 

Wij hebben de resultaten bekeken en geconcludeerd dat er op dit moment helaas niet genoeg belangstelling 

is en dat een BSO hierdoor op dit moment ook niet haalbaar is. Veel ouders hebben de opvang zelf al goed 

geregeld door middel van grootouders of maken al gebruik van kinderopvang. 

 

Wij vinden het erg jammer en keken uit naar deze nieuwe stap binnen de samenwerking met SLS De Ravelijn. 

Voor aankomend schooljaar en de jaren erop houden we het warm en zullen we blijven kijken of een BSO op 

De Ravelijn wellicht in de toekomst wel haalbaar is. 

 

Kinderwereld zal in De Ravelijn zijn diensten aan blijven bieden in de vorm van Peuterspeelzaal Op School en 

blijven meedraaien bij de TSO in de lunchpauzes.   

 

Wij hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens Erwin Breukelman, directeur SLS De Ravelijn,   

 

Dion Veurink 

Locatiehoofd Kinderwereld 

dion@kinderwereld.info 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:dion@kinderwereld.info
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Nieuws vanuit de MR 
------------------------------------------------------------------- 

Op dinsdag 23 juni hebben we de laatste MR-vergadering van dit schooljaar gehad. We hebben in deze 

vergadering meerdere zaken besproken en vastgesteld. Schooljaarplan en de schoolgids (+ bijlage) zijn 

vastgesteld en zullen binnenkort worden gemaild of op de website in te zien zijn.  

 

Er zijn daarnaast diverse zaken besproken die u kunt nalezen in de notulen die binnenkort op de website 

worden gepubliceerd. 

 

 

 

 

We hebben tijdens deze vergadering afscheid genomen van Ben Hilbink. Wij willen hem nogmaals ontzettend 

bedanken voor zijn inzet! 

 

Volgend schooljaar zal de medezeggenschapsraad uit de volgende mensen bestaan: 

Personeelsgeleding: Margo Rottier, Wilna Ciebrant en Harmke Timmer 

Oudergeleding: Margreet Schepers, Arjan Keuken en Karin Oldehinkel (voorzitter) 

 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan kun u één van de MR-leden aanspreken of een mail sturen 

naar mr@slsderavelijn.nl.  

 

Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe! 

 
Werkgroep pleininrichting 
------------------------------------------------------------------- 

Ongekend, ook nu blijkt wel weer wat een toppers wij hebben in onze oudergeleding van school. Voor het 

herinrichten van het schoolplein is er een groep van enthousiaste hulpouders (en broer) op inmiddels drie 

woensdagavonden aan de slag geweest. Vaders met shovel, grote kraan, minikraantje, voorladers, 

bosmaaiers, bladblazers, kruiwagen en schoppen hebben het plein al heel ver opnieuw weten in te richten. 

Alle speeltoestellen die verplaatst moesten worden voor het opnieuw betegelen van het plein waren er in 1 

avond uitgehaald. En wat voor avond: het begon met de grootste hoosbui (incl. onweer) sinds tijden, 

waardoor we later konden starten. Gelukkig was het weer bij de andere klusavonden een stuk aangenamer. 

 

Gisterenavond zijn er nog weer een aantal ouders aan de slag geweest met het  

inbrengen van boomschors en speelzand, en volgende week woensdag 8 juli zal er  

(zoals het nu lijkt) vanaf 19.00 uur ook nog gewerkt worden… 
 

Alle hulp is welkom! 

mailto:mr@slsderavelijn.nl
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Even voorstellen… 
------------------------------------------------------------------- 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Janet Litmaath en ik kom na de zomer- 

vakantie werken op De Ravelijn. Ik zie er erg naar uit 

om samen met mijn nieuwe collega’s en de kinderen  

aan de slag te gaan in de mooie, verbouwde school.  

Afgelopen woensdag ben ik al bij het team geweest en 

heb ik alvast het een en ander overlegd met juf Wilna. 

Toen heb ik de kinderen niet zien. Vandaar dat ik mij  

even op deze manier aan jullie voorstel. 
 

Ik ben getrouwd met Piet en samen hebben wij een 

zoon van twintig jaar, Ben, en een dochter van twaalf  

jaar, Yvet. En twee honden, Jack en Lana. Wij wonen 

sinds vier jaar in Agterhorn, een klein dorpje net over de 

grens in Duitsland. Wij wonen daar op een mooie plek 

met een grote tuin en we genieten dan ook volop van de natuur om ons heen. Ik maak graag grote 

wandelingen met de honden of ik pak de fiets om een mooie tocht langs de Vecht te maken. Nu zit ik in de 

tuin dit stuk te schrijven en vlak naast mij staat een kersenboom die inmiddels leeggegeten is door merels, 

pimpelmezen, eekhoorns, bonte specht, eksters, spreeuwen, en Vlaamse gaaien. Nu zijn drie jonge 

pimpelmezen nog druk bezig om de laatste kersen uit de boom te plukken. Daar geniet ik van. Buiten zijn en 

me elke keer, met een lach op mijn gezicht, te verwonderen over de natuur. 

 

Na de vakantie gaan we uitgebreider met elkaar kennismaken en ik wens iedereen nog veel succes en plezier 

in de laatste schoolweek. Ik zie jullie graag na de vakantie op maandag en dinsdag in groep 3-4 en op 

woensdag in groep 7-8.  

 

Fijne vakantie allemaal! 

 
Start schooljaar 2020-2021 
------------------------------------------------------------------- 

Op 17 augustus zullen wij de deuren van ons nieuwe gebouw in Den Velde geopend worden voor leerlingen, 

wellicht kunt u dan ook even een kijkje komen nemen, maar dit is nog even afhankelijk van alle corona-

maatregelen en de consequenties voor onze school. Hierover wordt u in de 

laatste week van de zomervakantie geïnformeerd.  

 

Op een later moment zal de school officieel (groots) geopend worden! 
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Afsluiting schooljaar 2019-2020 
------------------------------------------------------------------- 

Afgelopen donderdag hebben wij het schooljaar op een feestelijke manier afgesloten. De groepen 1 t/m 4 

hebben allerlei spelletjes gespeeld rondom en in de school in het thema van circus. Er was zelfs een 

springkussen en een lunch met frietjes en een snack.  

      
De bovenbouwgroepen zijn op de fiets naar Expedition Outdoor geweest, hier hebben ze verschillende 

buitenactiviteiten gedaan, waaronder een Arrow Battle, boogschieten, survivalparcours en kanovaren. Ook 

werd er voor een lunch gezorgd in de vorm van een broodje hamburger. 

 

Afscheid groep 8 en ouders 
------------------------------------------------------------------- 

Donderdagavond en vrijdagmorgen hebben wij afscheid genomen van onze kanjers van groep 8.  

Mees, Stan, Milan, Karlijne, Stefan, Ruben, Tim, Quinten, Djomi, Marit, Koen, Luca; bedankt voor al het plezier 

wat wij het laatste jaar op De Ravelijn en daarvoor op de andere scholen met jullie hebben beleefd! Veel 

succes op het voortgezet onderwijs! 

 

Ook hebben wij van acht gezinnen afscheid genomen, zij hebben volgend schooljaar geen kinderen meer op 

de basisschool. Deze ouders willen wij ook via de nieuwsbrief bedanken voor het vertrouwen in onze school, 

voor jullie inzet en voor de prettige samenwerking. Hopelijk kijken jullie met een goed gevoel terug op de 

basisschoolperiode! Wij hopen jullie nog eens te ontmoeten!  

 
Foto’s SchoolApp & website 
------------------------------------------------------------------- 

Er zijn foto’s gemaakt tijdens de bovenbeschreven activiteiten, deze zijn  

terug te vinden in de SchoolsUnited App bij nieuws en bij de fotoalbums en  

op het intranet, het afgesloten gedeelte van de website.  
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Afscheid collega’s 
------------------------------------------------------------------- 

Met het aanbreken van de zomervakantie hebben wij ook afscheid genomen van twee collega’s. Juf Helen 

heeft een nieuwe uitdaging gevonden op OBS De Regenboog in Slagharen, juf Ellen heeft voor i.i.g. de eerste 

periode van het aankomende schooljaar een plek gevonden op een basisschool in Vasse. Wij willen jullie 

nogmaals bedanken voor jullie inzet voor De Ravelijn en wensen jullie veel succes op jullie nieuwe scholen! 

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

3 juli Djomi Slot Groep 8 

17 juli Shania Kamps Groep 5-6 

17 juli Luca ter Wee Groep 8-VO1 

21 juli Tom Nijkamp Groep 5-6 

30 juli Jarno Snijders Groep 5-6 

31 juli Stefan Reefman Groep 8-VO1 

4 augustus Maud Clement Groep 3-4 

5 augustus Niels Kerkdijk Groep 3-4 

11 augustus Minke Haandrikman Groep 7-8 

16 augustus Tessa Snijders Groep 3-4 

18 augustus Teun Eising Groep 5 

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

▪ Schoolgidsbijlage 2020-2021 

 
Tot slot 
-------------------------------------------------------------------   
’t Volgende Ravelijntje ontvangt u volgend schooljaar! 

 

Het team van Samenlevingsschool “De Ravelijn” wenst u een hele fijne zomervakantie! 

 


