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Welkom
Ouderbijdrage 2020-2021
Koningsspelen
Bloemenactie Oudercommissie
Groene Schoolpleingedeelte
Escape Challenge
Foto Speurtocht
Onze jarige kanjers
Tot slot

Agenda
26-04
27-04
04-05
05-05
08-05
09-05
10-05
13-05
14-05
24-05

Start Meivakantie
Koningsdag
Nationale Herdenking
Bevrijdingsdag
Bloemenactie (Oudercommissie)
Moederdag
Terug naar school
Hemelvaartsdag – VRIJ
Extra dag VRIJ
Tweede Pinksterdag - VRIJ

De recente kalender is te vinden op de website.
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Jaargang 2 I Nr. 16
Vrijdag 23-04-2021

Welkom
------------------------------------------------------------------Het is 23 april 2021, de dag van de Koningsspelen. De tijd van de
versnipperde schoolweken is begonnen, we staan aan het begin
van de meivakantie, waarna we op 10 mei weer beginnen, om
vervolgens op 13 en 14 mei, Hemelvaartsdag en de dag erna, weer
vrij zijn. Tien dagen na Hemelvaart volgt Pinksteren nog…
Afgelopen week is er weer een coronapersconferentie geweest,
waarin er versoepelingen zijn aangekondigd. De Avondklok gaat
eraf en de terrassen mogen weer open (van 12.00 tot 18.00 uur) en
we mogen weer met z’n tweeën op bezoek.
Het vaccinatieprogramma begint (eindelijk) te vlotten, de eerste
Ravelijncollega’s zijn inmiddels ingeënt. Zouden we nu dan toch
echt bij het einde van deze pandemie komen? Ik hoop het van
harte! Echter vechten er nog veel mensen voor hun leven, dit
moeten we natuurlijk ook niet vergeten…
In dit Ravelijntje is er aandacht voor de bloemenactie van de
Oudercommissie, de Koningsspelen, zijn er activiteiten voor
kinderen in de vakantie en ook komt hieronder nog even een
reminder voor ouderbijdrage voorbij.

Veel leesplezier!
Ouderbijdrage 2020-2021
------------------------------------------------------------------De (vrijwillige) ouderbijdrage is door een tiental ouders/verzorgers
nog niet overgemaakt. Dus mocht u het vergeten zijn, bij deze een
herinnering. Mocht de factuur (op papier) zoek zijn geraakt, neem
dan even contact op met Erwin.
Mede namens de Oudercommissie, bij voorbaat dank!
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Koningsspelen 2021
------------------------------------------------------------------Vandaag hebben wij de Koningsspelen gevierd op school. Het begon vanochtend in de klas met een
dagopening, een workout van Rico Verhoeven via het digibord en een live verslag van de opening in
Amersfoort waar de Koning en Koningin op bezoek waren voor de Koningsspelen.
Daarna zijn er in twee groepen spelletjes gespeeld op het plein:
De bovenbouw groepen hebben het Zweedse Renspel – met allemaal vragen over het Koningshuis en
Koningsdag – gedaan, touw getrokken en er zijn kaarten voor op het plein met allemaal spelideeën voor in de
pauzes gelanceerd. In het vervolg kunnen de kinderen deze kaarten ter inspiratie gebruiken voor leuke spellen
op het plein in de pauzes.
De onderbouw heeft in een roulatiesysteem Koningsspelletjes gespeeld. Het begon met een oranje-estafette,
daarna werden er “Kroontje Prik”, blikgooien (op de Koning, de Koningin en hun dochters) en een fruit-ren-spel gespeeld.
In de pauze was er een Hollandse lekkernij (lees: stroopwafel), een pakje drinken en fruit voor iedereen. Voor
de onderbouw werd de dag afgesloten om 12.00 uur, voor de bovenbouwleerlingen startte de Meivakantie,
na een filmmiddag, om 15.00 uur. Het was een erg gezellige dag!!!
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Bloemenactie Oudercommissie
------------------------------------------------------------------Zoals u heeft kunnen lezen houdt de Oudercommissie op zaterdag 8 mei een originele Bloemenactie!
Bestellen kan tot volgende week donderdag, 29 april.
Afgelopen week zijn de bestellijsten voor de bloemenactie aan de leerlingen meegegeven. Er staat voor elk
wat wils op, in allerlei kleuren en maten. Voorbeelden zijn te vinden in de SchoolApp, op de website van de
school en op onze Facebookpagina. We hopen natuurlijk op een groot succes! Dus zegt het voort!
(Let op: Heeft u wel besteld maar nog geen bevestiging ontvangen, kijk dan even in uw Spambox.)
Groene schoolpleingedeelte
------------------------------------------------------------------In de afgelopen week zijn er op twee avonden weer vaders aan het werk geweest om het Groene
Schoolpleingedeelte verder in te richten. In dit geval: te omheinen. Aan de voorkant van het plein is het hek
gedicht, de kant van het weiland volgt in de komende periode.

Het wordt vervolgd, maar wij zijn hier al erg blij mee, bedankt weer voor jullie tijd en inzet!
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Activiteit voor kinderen – Escape Challenge
------------------------------------------------------------------Sportservicegroep Hardenberg organiseert in de vakantie The Escape Challenge, voor meer informatie zie:

Activiteit voor kinderen - Foto Speurtocht
------------------------------------------------------------------Jong Gramsbergen organiseert op 7 mei een Foto Speurtocht. Vanmiddag hebben de leerlingen van groep 5-8
een briefje meegekregen met de bijbehorende informatie. Op de Facebookpagina en de Instagram van Jong
Gramsbergen vindt u meer informatie, ook voor de groepen 1-4. Aanmelden voor de tocht kan ook hier…
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Onze jarige kanjers
------------------------------------------------------------------24 april
25 april
27 april
30 april
2 mei
10 mei
13 mei
16 mei
18 mei
20 mei
20 mei
25 mei
26 mei
29 mei

Lotte Kerkdijk
Vrijwilligster Tina Peeneman
Bram Bulthuis
Travis Zagers
Juf Janet
Jayden Geertjes
Stan Keuken
Bram Nijkamp
Bjorn Snijders
Rens Bouwhuis
Bram ter Voorde
Maxim Romensen
Giulian van der Haar
Kian Roelofs

Groep 6
Groep 7
Groep 6
Instroom
Groep 1
Groep 8
Groep 7
Groep 6
Groep 6
Groep 6
Groep 3
Instroom

Tot slot
------------------------------------------------------------------’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 28 mei 2021.

Het team van SLS De Ravelijn wenst u een prettig weekend,
een leuke Koningsdag en een

Let goed op elkaar en blijf / word snel gezond !
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