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 Beslisbomen 

 Corona-problematiek 

 Nieuw uit de MR 

 Op tijd op school komen 

 POS De Ravelijn (Kinderwereld) 

 Programma De Koppel 

 Studiedag team 

 Jarige kanjers 

 Bijlagen 

 Agenda 
 

15-09 Prinsjesdag 

15-09 Ina, Janet afwezig – cursus 

18-09  Studiedag team –  

  Alle leerlingen zijn VRIJ! 

21-09 Start Cito-toetsen 

30-09 Opening Kinderboekenweek 

  (8.30 uur op het plein) 
 

De recente kalender is te vinden op de website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Schoolgegevens 
 

Samenlevingsschool “De Ravelijn” 

Zwolseweg 2 

7786 BH Den Velde 

Tel: 0524-562174 

Mail : directie@slsderavelijn.nl 

Website: www.slsderavelijn.nl 

 

 

 

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

Voor u ligt het tweede Ravelijntje van dit schooljaar.  

In de school loopt het allemaal en dienen zich de normale 

‘problemen’ en ontwikkelingen weer aan. De kinderen zijn 

inmiddels een beetje gewend aan nieuwe samenstelling van hun 

groep en de groepen worden gevormd.  

Op school starten wij elk jaar met de Gouden Weken, waarin extra 

aandacht is voor de groepsvorming. Zo worden er bijvoorbeeld 

spelletjes gedaan waarvan het doel is om elkaar beter te leren 

kennen. Een groep waarin je je thuis voelt is immers een fijne basis 

om te kunnen leren. 

 

In dit Ravelijntje leest u over de coronamaatregelen voor en op 

school, over hetgeen waar de peuters van POS De Ravelijn mee 

bezig zijn en is er nieuws vanuit de MR. 

 

Veel leesplezier!  

 
Beslisboom kinderen naar school of niet… 
------------------------------------------------------------------- 

Het blijft zoeken en wij begrijpen goed dat er verwarring kan 

ontstaan over wanneer een kind met corona-klachten wel of niet 

naar school mag.  

Vooropgesteld is dat wij de omstandigheden ook heel vervelend 

vinden, maar we hebben ons wel te houden aan de richtlijnen. 

Voor de veiligheid van u, uw kind(eren) en het personeel. Want als 

er uitval onder leerkrachten komt (vanwege alleen al een 

verkoudheid) wordt de situatie op onze school zorgelijk.  

 

Om u te helpen bij de het dilemma van wel of niet naar school zijn 

er als bijlage twee beslisbomen toegevoegd aan deze nieuwsbrief. 

De één is voor de leerlingen van groep 1-2 (de ouders van deze 

leerlingen hadden deze vorige week al ontvangen per mail) en één 

voor de leerlingen van groep 3 t/m 8. 

mailto:directie@slsderavelijn.nl
http://www.slsderavelijn.nl/
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Corona-problematiek 
------------------------------------------------------------------- 

Het kan u niet ontgaan zijn, heel Nederland, zo ook het basisonderwijs, is nog steeds in de ban van het 

coronavirus. COVID-19 dwingt ons om voorzichtig te zijn en geen risico’s te nemen. Alles voor de veiligheid 

van de (kwetsbare) medeburger.  

Om corona uit te bannen wordt men geacht om zich te laten testen bij corona-gerelateerde klachten. 

(VHNBKK-klachten; verkoudheid, hoesten, niezen, benauwdheid, keelpijn of koorts). Dit geldt ook voor onze 

leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel…  

 

Helaas is de wachttijd voor een test opgelopen en lijkt het onderwijzend personeel nog geen voorrang te 

hebben in de teststraat. Het duurt soms een paar dagen voordat collega’s zich kunnen laten testen en 

daarnaast duurt het meestal meer dan 24 uur, soms zelfs 48 uur, voordat de testuitslag binnen is. Pas 

wanneer bekend is dat deze negatief is, mag de college de volgende dag weer werken.   

 

Dit betekent dus ook dat wij in het geval van klachten bij een leerkracht genoodzaakt zijn om voor meerdere 

dagen inval te regelen. Of in ieder geval ons onderwijs zo in te richten dat uw kind naar school kan.   

 

Wanneer een leerkracht vanwege VHNBKK-klachten niet op school mag zijn, doorlopen wij de onderstaande 

stappen (op chronologische volgorde): 
 

1. Wij vragen de duo-leerkracht om (extra) les te geven / in te vallen. 

2. Wij vragen een andere leerkracht van de school om in te vallen. 

3. Wij vragen een externe invaller aan. (Overigens is de invalpool vaker leeg dan dat er invalleerkrachten beschikbaar zijn.) 

4. Wij zetten Kylie, onze onderwijsassistent in voor de groep. In de volgende nieuwsbrief zal zij zich 

(verder) voorstellen. 

5. De leerkracht die thuis zit door klachten verzorgt via de digitale mogelijkheden vanuit huis de 

instructies en de begeleiding. (A la thuisonderwijs, alleen dan omgekeerd.) De groep, die gewoon in 

de klas zit, wordt door de op school aanwezige leerkrachten van andere groepen en het 

onderwijsondersteunend personeel in de gaten gehouden. 

6. In het extreemste geval kunnen wij de groep niet opvangen op school en zullen wij tijdelijk terug 

moeten naar het thuisonderwijs. 

 

Bij leerkrachten met klachten proberen wij u tijdig te informeren over de wisselingen in de groep van uw 

kind(eren). Soms kan dit een dag van tevoren, maar het kan ook gebeuren dat dit nog op een ochtend is. Wij 

informeren u dan via de SchoolApp. Het is dus van belang dat u deze heeft geïnstalleerd. 

 

Wij hopen van harte dat er snel een regeling komt voor wat betreft het testen voor mensen in de vitale 

beroepen, zodat het ook voor onze school te overzien blijft. De kans dat wij op school met de bovenstaande 

situatie te maken krijgen is helaas erg groot.  
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Nieuws uit de MR 
------------------------------------------------------------------- 

Op 1 september was de eerste MR-vergadering voor het schooljaar 2020/2021. We hebben tijdens deze 

bijeenkomst Arjan Keuken verwelkomd als MR-lid. Hij zal zich voorstellen in deze nieuwsbrief. De notulen van 

deze vergadering zijn te vinden op de website.  

Vanaf dit schooljaar gaan we starten met het benaderen van gezinnen waarvan een kind binnen één tot 

anderhalf jaar kunnen verwelkomen op school. Deze ouders zullen een welkomstpakketje ontvangen en 

worden daarnaast van harte uitgenodigd om op school te komen kijken.  

Mocht jij mensen in jouw woningomgeving kennen die ook op zoek zijn naar een school voor hun kinderen en 

wil je zeker weten dat we ze niet vergeten? Laat het dan even weten aan ons of aan Erwin Breukelman.  

Sinds dit schooljaar hebben wij een nieuw mailadres waarop wij te bereiken zijn. Mocht je vragen en/of 

opmerkingen hebben dan kun je altijd één van de MR-leden aanspreken, maar je kunt ook een mail sturen 

naar mr-ravelijn@sg-owsa.nl  

 

Even voorstellen… 

 

Hallo allemaal, 

Zoals jullie weten, en anders ben je nu op de hoogte , ben ik sinds dit schooljaar toegetreden tot de MR van 

onze prachtige school, als opvolger van Ben. Vanuit de MR hebben we nu de eerste vergadering gehad, 

waarbij aan mij gevraagd is om mij voor te stellen. Here we go! 

 

Mijn naam is Arjan Keuken, ben 38 jaar en ik ben getrouwd met Alina Kelder. Wij zijn de papa en mama van 

Tygo, Stan en Rosalie en wij wonen aan de Lambertsdijk in Den Velde.  

Mijn oorsprong ligt aan de Schansweg in Ane. Na wat jaren in de bouw te hebben gewoond, werd bij ons de 

drang om buitenaf te wonen steeds sterker (Alina woonde vroeger al in Radewijk) en kregen wij de 

mogelijkheid om onze huidige woning te kopen. Het leuke voor nu is dat onze kinderen naar dezelfde school 

gaan als hun moeder. 

Ik ben overdag werkzaam voor Vrieling Adviesgroep in Hardenberg. Ik mag daar de functie bekleden als 

inkoopspecialist. Als inkoopspecialist zakelijke schadeverzekeringen behandel ik offerteaanvragen voor 

zakelijke schadeverzekeringen voor ZZP’ers tot grootzakelijk als ook agrarische relaties. 

 

Mijn grootste hobby is voetbal. Na heel wat jaren zelf te hebben gevoetbald gaf mijn knie aan dat het beter 

was om ermee te stoppen. Ik ben vandaaruit overgestapt naar het trainerschap binnen de voetbal. Wat 

onschuldig begon als jeugdtrainer is positief uit de hand gelopen tot hoofdtrainerschap. Dit betekent twee 

keer in de week het verzorgen van de training en zaterdag het coachen van een wedstrijd. Dit jaar even een 

jaar niets en meer tijd voor thuis. 

mailto:mr-ravelijn@sg-owsa.nl
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En dan de MR. Toen ik daarvoor gevraagd werd, heb ik er even over nagedacht. Eerlijk bekennen moest ik 

even bekijken wat het inhield. Voor degene die zich afvragen: ‘wat doet de MR?’, hieronder heb ik het stukje 

geplakt van de website. Dit viel (op papier) enigszins mee en heb ik “ja” gezegd. Via de MR hoop ik een 

positieve bijdrage te kunnen leveren aan het beleid van onze prachtige school. Dus mochten er zaken zijn die 

verbeterd kunnen worden of een positieve bijdrage leveren dan horen wij dat graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

Arjan Keuken     

 

 

 

De medezeggenschapsraad, afgekort MR, is een wettelijk ingesteld overlegorgaan. Onze MR bestaat uit zes 
leden: drie ouders van leerlingen en drie personeelsleden.  

Medezeggenschap houdt in dat ouders en personeel in een vroeg stadium kunnen meedenken en meepraten 
over het beleid van het bevoegd gezag en van de school. 

Enkele voorbeelden van zaken waar de MR nauw bij betrokken is of was: 

 schoolplan en schooljaarplan (activiteiten en schoolontwikkeling); 
 formatieplan (omvang personeel); 
 werkverdelingsplan (omvang personeel); 
 schoolgids.  

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. De data staan vermeld op de jaarkalender. (volgen nog) Deze 
vergaderingen zijn openbaar, tenzij anders aangegeven. 

Samenstelling MR 
Oudergeleding: 

Karin Oldehinkel (voorzitter) 

Arjan Keuken 

Margreet Schepers  

 
Personeelsgeleding: 

Harmke Timmer 

Margo Rottier 

Wilna Ciebrant 
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Op tijd op school komen  
------------------------------------------------------------------- 

Wij merken dat veel kinderen de laatste tijd erg laat op school komen! Wilt u erop toezien dat uw kind op tijd 

op school is?! De eerste bel gaat om 8.25 uur, dit is het sein dat de leerlingen naar binnen gaan, zodat ze om 

8.30 uur klaar zitten voor de les. 

 

Voor de kinderen van groep 1-2 is er een inloop vanaf 8.20 uur... 

 
POS De Ravelijn (Kinderwereld) 
------------------------------------------------------------------- 

Bij POS De Ravelijn werken we op dit moment met het Uk&Puk thema “Regen”.  

De samenwerking met Samenlevingsschool De Ravelijn vinden wij daarbij erg belangrijk. De thema’s van 

Uk&Puk worden zoveel mogelijk op de thema’s van groep 1-2 afgestemd. Peuters en kleuters spelen op 

verschillende momenten met elkaar samen om zo de overgang naar de basisschool zo soepel mogelijk te laten 

verlopen. 

In het thema “Regen” staat regen centraal. In Nederland regent het vaak. Kinderen komen dus van jongs af 

aan in aanraking met regen. In dit thema leren en ontdekken de kinderen allerlei begrippen die met regen te 

maken hebben. Ze voelen dat regen nat is, ze luisteren naar het geluid van regen, ze trekken regenkleding 

aan, ze experimenteren met regengeluiden en met nat en droog zand. Het is vooral belangrijk dat het thema 

aansluit bij de belevingswereld van kinderen. De pedagogisch medewerker laat ze bijvoorbeeld de regen 

voelen, zo ervaren kinderen het verschil tussen nat en droog. 

Het lokaal wordt in sfeer gebracht doormiddel van bijpassende materialen en leuke knutselwerkjes van de 

kinderen zelf.  

 

De onderstaande woorden staan centraal tijdens dit thema en hangen zichtbaar in de groep. 
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De activiteiten die tijdens dit thema voorbij komen zijn; 

- Puk laat zijn paraplu aan de kinderen zien, en de kinderen doen voor hoe Puk zijn paraplu buiten in de 

regen moet gebruiken 

- De kinderen laten elkaar hun regenjas en laarzen zien. Welke regenjas past Puk? Blijven de kinderen 

droog in de regen met hun regenkleding aan? 

- De kinderen tikken met een stokje of hun vingers op tafel of op de grond. Het lijkt precies op het 

geluid van regendruppels. We proberen een ritme aan te houden, snel langzaam, hard, zacht. 

- De kinderen stampen in de plassen en leren een regenliedje 

- De kinderen scheuren regendruppels van papier. Ze maken een kunstwerk met gekleurde druppels op 

papier en spelen met nat en droog zand. 

- De kinderen knutselen een paraplu met bordjes en rietjes. 

Omdat betrokkenheid van ouders een positieve invloed heeft op het leerproces van kinderen, bieden we ook 

activiteiten aan die ouders thuis met hun kind kunnen doen. Middels een brief voorafgaand aan een nieuwe 

thema ontvangen ouders hierover informatie. 

 

Wij wensen kinderen en ouders veel plezier met het thema Regen! 

 

RONDLEIDING/INSCHRIJVEN . 

Wilt u ook een plekje voor uw kind bij Kinderwereld? 

  

Schrijf u dan nu in of vraag een rondleiding aan via onze website: www.kinderwereld.info 

of specifiek voor POS De Ravelijn: www.kinderwereld.info/den-velde. 
 

 

 
Informatie GO4IT pleeggezinnen 
------------------------------------------------------------------- 

In de bijlagen aan deze nieuwsbrief vindt u informatie over GO4IT, een instantie die bijeenkomsten 

organiseert voor pleegkinderen. Onze eigen docent van HVO (Gwendy)  

is hier nauw bij betrokken. De ene bijlage geeft informatie voor pleegouders,  

de andere is een flyer voor pleegkinderen.    

 

Voor meer informatie kijk op www.tekenspoor.nl.  

 

http://www.kinderwereld.info/
https://www.kinderwereld.info/den-velde
http://www.tekenspoor.nl/
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Programma De Koppel Hardenberg 
------------------------------------------------------------------- 

De Koppel heeft weer een leuk programma samengesteld voor de komende periode, zie de poster in de 
bijlage aan deze nieuwsbrief. 

 
Studiedag team 
------------------------------------------------------------------- 

Op vrijdag 18 september a.s. heeft het team een studiedag over het vergroten van eigenaarschap bij 
leerlingen. Dit betekent dat alle leerlingen vrij zijn deze dag.  

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

13 september Tess Meier Groep 4 

15 september Daniek Bulthuis Groep 3 

15 september Roos Broekroelofs Groep 1 

23 september Sem Eggengoor Groep 7 

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

 Beslisboom Corona - Neusverkouden kind 0 t/m 6 jaar toelaten op school 

 Beslisboom Corona - Neusverkouden kind 7 t/m 12 jaar toelaten op school 

 Informatie GO4IT pleegouders, begeleiders 

 Flyer GO4IT voor pleegkinderen-jongeren 

 Poster De Koppel Hardenberg - September t/m december 2020 

 
Tot slot 
-------------------------------------------------------------------   
’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 25 september 2020. 

 

 

 
Het team van SLS De Ravelijn  
wenst u een fijn weekend! 

 


