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

Vandaag start de eerste vakantie vanaf het moment dat wij draaien 

met “De Ravelijn”. Dat betekent dat er al 8 weken voorbij zijn, of 

misschien beter gezegd; voorbij zijn gevlogen. In deze nieuwsbrief 

kunt u onder andere lezen over de verbouwing in Den Velde, want 

deze gaat komende week daadwerkelijk van start. Veel leesplezier! 

 

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

      
 

Een groot aantal ouders heeft inmiddels de school-app 

gedownload, dat is hartstikke mooi, want zij zijn up-to-date wat 

betreft de schoolgebeurtenissen. Voor het deel van de ouders die 

de app nog niet gedownload heeft: 
 

Via de SchoolApp kunt u o.a. foto’s en de kalender bekijken. U kunt 

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

die hiervoor nodig zijn, heeft u op vrijdag 4 oktober per mail 

ontvangen. Heeft u niet meer de beschikking over deze code(s), 

neem dan even contact op met de directeur van de school. 
 

Hoe de app is te installeren vindt u via deze link: 
https://www.schoolsunited.eu/syndeo_data/media/Hand-outs/Hand-out-SchoolApp-Ouders-A4.pdf  
(domeinnaam = www.slsderavelijn.nl) 

 

 

 

mailto:directie@slsderavelijn.nl
http://www.slsderavelijn.nl/
https://www.schoolsunited.eu/syndeo_data/media/Hand-outs/Hand-out-SchoolApp-Ouders-A4.pdf
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Bouwen in Den Velde 
------------------------------------------------------------------- 

Op 8 oktober heeft de bouwcommissie vergadert. In deze bouwcommissie zitten de vertegenwoordigers van 

het bouwbedrijf en het installatiebedrijf die de (ver)bouw gaan uitvoeren, ook zijn Roelof From 

(beleidsmedewerker huisvesting Arcade), Oene de Jong (Odeon Bouwmanagement) en de directeur van de 

school (Erwin Breukelman) aanwezig bij de overleggen. De voortgang wordt in deze vergaderingen besproken. 
 

Via deze bouwcommissie en Erwin Breukelman worden ontwikkelingen die gedeeld kunnen worden 

gepubliceerd in ’t Ravelijntje. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Erwin. 
 

In de herfstvakantie gaat er zichtbaar gewerkt worden aan de Zwolseweg 2. De eerste werkzaamheden aan 

het (ver)bouwen van de school is het slopen van de voorgevel, hier gaat bouwbedrijf Zweers aankomende 

week, in de herfstvakantie, aan beginnen.  
 

Hoe wordt het ook alweer? 

  
            Uitbouw        Nieuwe situatie 

Diefstal 

Nadat alle bomen gekapt zijn, heeft het hoveniersbedrijf stammen opgeslagen op de parkeerplaats bij school. 

Deze stammen zouden gebruikt worden voor de herinrichting van het schoolplein en voor een gedeelte 

verkocht worden om de kapkosten te drukken.  
 

Helaas zijn er ongewenste bezoekers geweest die hetzelfde hebben gedacht en de stammen ongevraagd mee 

hebben genomen, met andere woorden: de boomstammen gestolen. Wanneer iemand van u iets gezien heeft 

of ze ergens heeft zien liggen, dan horen wij dit natuurlijk graag… 
 

De stammen die nog over waren (die nog op het plein lagen/stonden) heeft het hoveniersbedrijf uit voorzorg 

meegenomen en opgeslagen, zodat deze in ieder geval niet gestolen kunnen worden. 
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Verkeersveiligheid 
------------------------------------------------------------------- 

Plaatselijk belang Radewijk is, samen met het plaatselijk belang buitengebied van Gramsbergen, in gesprek 

met de gemeente om de veiligheid van de school-thuis routes te verbeteren. Erwin Breukelman zit namens de 

school ook bij dit overleg, omdat de school er alle belang bij heeft om dit zo veilig mogelijk te krijgen 

natuurlijk. Er wordt gesproken over de verkeersveiligheid op dit moment, maar ook zeker al over de situatie in 

de toekomst voor locatie Den Velde.  

Belangrijk om te weten is dat er alles aan gedaan wordt, maar dat uiteindelijk de gemeente Hardenberg 

beslist. Dit maakt het soms ook lastig… 
 

Mocht u hier ideeën voor hebben of (incidenteel) in mee willen denken, dan kunt u contact zoeken met 

Plaatselijk belang Radewijk of Erwin Breukelman. 
 

Wat kunt u zelf doen aan de veiligheid voor uw kind(eren)? 

Laat kinderen waar mogelijk samen fietsen, zorg dat zij zich aan de verkeersregels houden en heel belangrijk: 

zorg ervoor dat uw kind een hesje draagt als hij/zij op de fiets naar school gaat! Helemaal in deze donkere tijd. 

 
Nationaal Schoolontbijt 
------------------------------------------------------------------- 

Op donderdag 7 november 2019 doet “De Ravelijn” mee aan het Nationaal Schoolontbijt. 

Voor deze morgen kunt u uw kind(eren) dus zonder ontbijt naar school sturen… 
 

Dit jaar krijgt de ontbijtweek een thema: ‘Neem de tijd voor je ontbijt!’. Vaak is de factor tijd voor ouders en 

kinderen elke dag een drempel voor een gezond en gezellig ontbijt. Daarom draait deze 17e editie om tijd.  

Voor lesmateriaal en het ontbijt wordt gezorgd, denk er wel aan om uw kind(eren) de drie B’s mee te geven 

naar school: bord, beker, bestek.  

Een kleine introductie op het ontbijt: 

      Klik op het logo hierboven voor meer informatie. 

https://www.schoolontbijt.nl/ouders
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Ouderbijdrage 
------------------------------------------------------------------- 

Er zijn nog een aantal dingen te regelen wat betreft de overzetting van de rekeninggegevens naar de Stichting 

Vrienden Van SLS De Ravelijn. Maar binnenkort ontvangt u een incassomachtiging (plus verdere informatie) 

voor de ouderbijdrage. Deze dient ondertekend geretourneerd te worden.  

 

Dit schooljaar zal in februari de ouderbijdrage geïncasseerd worden.  

 

Vanaf volgend schooljaar zal dit in oktober zijn, maar daar zult u tegen die tijd wat van lezen in de 

nieuwsbrief. 
 

 
MR 
------------------------------------------------------------------- 

In week 44 komen de notulen van de laatste vergadering van de medezeggenschapsraad online op 

https://www.slsderavelijn.nl/index.php?section=11&page=81.  

 

 

Identiteitscommissie  
------------------------------------------------------------------- 

Vanaf deze week is de identiteitscommissie te bereiken op een nieuw mailadres: 

identiteitscommissie@slsderavelijn.nl (of ic@slsderavelijn.nl). Heeft u vragen of opmerkingen over de 

identiteit op onze school, kunt u naast het persoonlijk aanspreken van leden van de commissie hier terecht 

met uw vraag. 

https://www.slsderavelijn.nl/index.php?section=11&page=81
mailto:identiteitscommissie@slsderavelijn.nl
mailto:ic@slsderavelijn.nl
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Onze jarige kanjers 
------------------------------------------------------------------- 

22 oktober Elijah Hakkers Groep 5 

27 oktober Tygo Keuken Groep 2 

30 oktober Yaron Menzo Groep 6 

31 oktober Jasmijn Kelder Groep 4 

1 november Isis Klokkert Groep 7 

4 november Brit Schoemaker Groep 6  

5 november Noud Middeldorp Groep 2 

7 november Ruben Ridderbos Groep 8 

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

▪ Flyer Hockey Clinic 

▪ Flyer zwembad “De Slag” - Programma herfstvakantie 

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

’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 8 november 2019. 

 
Het team van Samenlevingsschool “De Ravelijn” wenst u een: 

 

 
 

 


