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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 de derde nieuwsbrief van “De Ravelijn”, een nieuwsbrief 

waaraan de Kampkrant van groep 7-8 is toegevoegd; een aanrader 

om te bekijken / door te lezen. Verder vindt u o.a. een update van 

de verbouwing in Den Velde. Veel leesplezier! 

 

Parkeren 
------------------------------------------------------------------- 

Denkt u eraan dat u uw auto niet parkeert of uw kind(eren) afzet 

op of voor de onverharde weg naar het achterplein van de school? 

De school heeft recht van overpad, meer ook niet. Daarbij moeten 

de leerlingen die op de fiets zijn daarlangs, wanneer er dan auto’s 

staan is het onoverzichtelijk en dus onveilig! 

 

SchoolApp 
------------------------------------------------------------------- 

Er wordt dagelijks gewerkt aan de inhoud van de website. 

Inmiddels hebben er al activiteiten plaatsgevonden op school, 

waarbij er foto’s zijn gemaakt. Deze foto’s kunt u met een 

inlogcode bekijken. Deze inloggegevens ontvangt u, zoals het nu 

lijkt, volgende maand. Dit kan nu nog niet i.v.m. de wet op AVG en 

een nog door te voeren update van de leverancier van de website; 

Schools United.  
 

Via de SchoolApp kunt u al wel de foto’s bekijken. U kunt deze app 

downloaden uit de Play Store/App Store. De groepscodes die 

hiervoor nodig zijn, ontvangt u vandaag via de mail. 
 

Wanneer er op korte termijn gehandeld moet worden, kan de 

school een pushnotificatie verzenden die u zult ontvangen via de 

app. Geef bij installatie aan dat u deze graag ontvangt, zo bent u 

op de hoogte bij onvoorziene gebeurtenissen. 
 

Hoe de app is te installeren vindt u in de bijlage aan deze 

nieuwsbrief en/of via deze link: 
https://www.schoolsunited.eu/syndeo_data/media/Hand-outs/Hand-out-SchoolApp-Ouders-A4.pdf  
(domeinnaam = www.slsderavelijn.nl) 
 

*Als u de app niet downloadt, ontvangt u dus ook geen pushberichten. 
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Informatieavond 23 september 2019 
------------------------------------------------------------------- 

Het lijkt alweer even geleden, maar op 23 september jongstleden heeft de informatieavond plaatsgevonden. 

Wij hebben een opzet voor de informatieavond bedacht, waarin wij de kans wilden bieden aan ouders om op 

een informele manier toch (veel) informatie te ontvangen. In dit geval met name van uw kind(eren).  

 

Het team heeft de goedbezochte avond als zeer prettig en nuttig ervaren, bedankt voor uw komst! Voor 

verbeterpunten ontvangen wij graag een mail op directie@slsderavelijn.nl. 

 
 
Bouwen in Den Velde 
------------------------------------------------------------------- 

En dan is het zover… Er wordt zichtbaar gewerkt in en rondom het gebouw in Den Velde. De bomen zijn 

gekapt en het installatiebedrijf (Hemmes) is bezig elektra en CV af te koppelen. Volgende week zal het 

bouwterrein ingericht gaan worden door bouwbedrijf Zweers, alvorens er begonnen gaat worden met het 

slopen van de voorgevel. 

 

In beeld: 

 

 
Oproep! Hulp gezocht - HERHALING 
------------------------------------------------------------------- 

Wij, de MR, vinden het belangrijk om alle nog niet schoolgaande kinderen die mogelijk naar onze school 

zouden kunnen gaan in beeld te hebben. Wij zijn dan ook op zoek naar enthousiaste ouders die ons willen 

helpen om deze kinderen in beeld te krijgen en waar nodig ook te benaderen om meer te vertellen over onze 

school. Wil jij ons daarbij helpen, laat het ons dan weten: mr@slsderavelijn.nl. 
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Oud-papier  
------------------------------------------------------------------- 

Dit weekend is het weer het eerste weekend van de maand, dat betekent oud-papier.  
 

Door het inzamelen van oud-papier kunnen er op school een aantal extra dingen gerealiseerd worden zonder 

dat daar de ouders extra voor betalen, bijvoorbeeld het schoolkamp en de schoolreisjes. 

De oude situatie was dat er in Radewijk een container staat waar eenieder papier kan brengen. In Den Velde 

wordt het opgehaald door alle ouders volgens een schema. Maar ook daar kan het gebracht worden in de 

container.  

Het ophaalschema van Den Velde loopt eind dit jaar af. Vanaf volgend jaar januari is er een nieuw schema 

waarin alle ouders van De Ravelijn zijn ingedeeld.  

Door iedereen in te delen komt het zo uit dat u waarschijnlijk 2 á 3 keer per jaar ongeveer 1 á 1,5 uur per keer 

helpt het oude papier huis-aan-huis op te halen.  

 

De contactpersonen m.b.t. het oud-papier zijn Marcel Kelder en Lenard Hakkers. 

 
Telefoonnummer school 
------------------------------------------------------------------- 

Vanuit de verschillende kanten begrepen wij dat de school telefonisch moeilijk of niet te bereiken was. Het 

voormalige nummer van ’t Kompas is niet meer in gebruik door de school. De Ravelijn is en blijft, ook na de 

verhuizing naar Den Velde, te bereiken op het telefoonnummer: 0524-562174. Denk daarbij aan het 

netnummer 0524 😉. Vanuit Duitsland is het natuurlijk: +31 524 562174.  

 

Zoon of dochter ziek? 

Is uw zoon of dochter ziek, bel dan tussen 8.00 uur en 8.25 uur naar het bovenstaande nummer voor de 

ziekmelding. 

 
Schoolkamp groep 7-8 
------------------------------------------------------------------- 

Zoals u heeft kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief 

is er in dit Ravelijntje aandacht voor het schoolkamp  

van groep 7 en 8. In de bijlagen aan deze nieuwsbrief  

vindt u de kampkrant, waarin stukjes zelfgeschreven  

tekst afgewisseld worden met foto’s, samengesteld  

door leerlingen van groep 7-8 en de kampbegeleiding. 

 

Zeker de moeite waard om te lezen en te bekijken! 
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Kinderboekenweek 2019 
------------------------------------------------------------------- 

Boeken over het plein, een vliegtuig dat er geland is, onbekende toeristen al zoekende en dwalende over ons 

schoolplein. Ja, op 2 oktober is de Kinderboekenweek met het thema “Reis Mee!” feestelijk geopend.  

De boeken voor de leesvakantie zijn allemaal gevonden door de leerlingen van groep 1 t/m 6 en de zin staat, 

dankzij groep 7 en 8 in goede volgorde. Tijd om lekker veel leeskilometers te maken in de klassen, het is 

immers Kinderboekenweek. Reis jij ook mee?   
 

 
Oudercommissie bedankt!  

In de bijlagen een nieuwsbrief en een poster van de bibliotheek, want natuurlijk doen zij ook mee aan de 

Kinderboekenweek 2019. 

 
Veiligheid boven alles! 
------------------------------------------------------------------- 

De donkere dagen staan weer voor de deur, dat betekent dat onze leerlingen in de schemer naar school 

fietsen. Wilt u er alstublieft op toezien dat uw kind een hesje draagt op de fiets..?! 

 
To do… 
------------------------------------------------------------------- 

- Installeer de SchoolApp op uw mobiele telefoon. 

- Meldt u aan voor de hulp bij de werving van nog-niet-naar-schoolgaande leerlingen. 

- Meldt u aan voor de werkgroep “Inrichting van het schoolplein” in Den Velde. 

- Vergeet uw oud-papier niet dit weekend. 
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Onze jarige kanjer 
------------------------------------------------------------------- 

6 oktober Damian Ramaker Groep 4 

 

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

▪ KampKrant groep 7-8 

▪ Nieuwsbrief bibliotheek 

▪ Poster bibliotheek 

▪ Flyer proeflessen tennis 

 
 
Tot slot 
------------------------------------------------------------------- 

’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op 18 oktober 2019. 

 

Het team van Samenlevingsschool “De Ravelijn” wenst u een 

 
 

 


