’t Ravelijntje
Inhoud
Welkom
Kinderpostzegelactie
Veilig naar school
Jeugdlintje gem. Hardenberg
Nieuws van POS De Ravelijn
Workshops
Onze jarige kanjers
Bijlagen
Tot slot

Agenda
12-10
20-10
30-10
02-11

Start herfstvakantie
MR vergadert
Volgende nieuwsbrief
ANWB Streetwise (alle groepen)

05-11 Voorlichting VO - voor
de ouders van groep 8
07-11 Oud-papier
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Welkom
------------------------------------------------------------------Ons plein wordt dagelijks gevuld met eikels, blad en afgewaaide
takjes. M.a.w. de herfst is weer in volle gang en dit betekent dat de
herfstvakantie voor de deur staat. Even tijd om te ontladen, want
we hebben een paar pittige weken achter de rug, al is ‘pittig’ een
vrij relatief begrip…
De Cito-toetsen zijn afgenomen, voor ons een mooi meetmoment
om te kijken hoe we ervoor staan na de thuiswerkperiode vanwege
corona. Een “nulmeting” waar vandaan we plannen kunnen gaan
schrijven, zodat uw kind zich door kan ontwikkelen.
Naast de dagelijkse gang van zaken blijft het spook dat COVID-19
heet rondzweven in en rondom de school. Tot dusver blijft het
onze leerkrachten, ouders en leerlingen bespaard (altijd gevaarlijk
om te zeggen), maar dit willen wij graag zo houden.
Daarom blijven wij benadrukken; houdt u aan de anderhalve meter
afstand op het plein en de opstalplek voor de school.
En gelukkig geeft het overgrote merendeel van de ouders hier goed
gehoor aan, (wat heel fijn is!) maar het schoolgebouw is verboden
terrein voor ouders. Dit is voor de veiligheid van onze leerkrachten,
uw kinderen en uzelf. Natuurlijk zijn er enkele uitzonderingen…

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

In dit Ravelijntje leest u onder andere informatie over de
Kinderpostzegelactie, over het begrip jeugdlintje, over nieuws van
POS De Ravelijn en over veilig naar school.
Veel leesplezier!

“Een veilige plek om te groeien naar wie jij wilt zijn”

“Een veilige plek om te groeien naar wie jij wilt zijn”

Kinderpostzegelactie
------------------------------------------------------------------Vanaf 23 september t/m 30 september zijn de leerlingen van
groep 7-8 langs de deuren gegaan om Kinderpostzegels te
verkopen. Mocht u ze gemist hebben en wilt u toch nog
bestellen? Klik dan op het logo hiernaast voor meer informatie.
De opbrengst van onze leerlingen is maar liefst een ruime €

2600,-

Een topprestatie!
Veilig naar school - zichtbaar op de fiets!
------------------------------------------------------------------De dagen worden korter en In de afgelopen weken hebben we een aantal regenachtige dagen gehad.
Aangezien er veel kinderen op de fiets op school komen, willen wij u met nadruk vragen om uw kind een hesje
aan te laten trekken wanneer hij/zij op de fiets stapt om naar school te gaan! Dan letten wij hier op school op
bij het vertrek van school… Op school liggen nog een aantal hesjes op voorraad, dus als uw kind er geen heeft,
kan (moet) hij/zij er even één op komen halen bij meester Erwin.
Jeugdlintje gemeente Hardenberg
------------------------------------------------------------------Op 27 november zal er voor de 4e keer het jeugdlintje worden uitgereikt. Dit is een speciale onderscheiding
voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor anderen.
Dat kan van alles zijn, denk bijv. aan: geld inzamelen voor een goed doel, vrijwilligerswerk hebben gedaan bij
een vereniging, kinderen en jongeren die een “heldendaad” of een bijzondere prestatie hebben verricht. Een
held mag in het zonnetje worden gezet. Als blijk van waardering wil de gemeente Hardenberg de
maatschappelijke betrokkenheid van kinderen en jongeren stimuleren.
Voor wie?
Het jeugdlintje is er voor kinderen en jongeren die:
 Woonachtig zijn in de gemeente Hardenberg
 Jonger zijn dan 18 jaar
 Zich vrijwillig inzetten voor een ander, een vereniging/instantie of voor (delen van de) gemeente
Hardenberg. Deze inzet moet minimaal een half jaar hebben geduurd in het afgelopen kalenderjaar
Of;
 Een bijzondere prestatie of daad hebben geleverd of;
 Een goed initiatief hebben genomen.
Aanmelden hiervoor kan tot uiterlijk woensdag 4 november 2020 via www.hardenberg.nl/jeugdlintje.
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Nieuws van POS De Ravelijn
------------------------------------------------------------------Bij POS De Ravelijn werken we na de herfstvakantie met het thema Eetsmakelijk.
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.
De activiteiten tijdens het thema Eetsmakelijk dragen vooral bij aan de zelfredzaamheid. De kinderen leren
allerlei woorden en handelingen om zelfstandig te eten en uitdrukkingen om kenbaar te maken wat ze wel of
niet willen. Daarnaast benadrukken de spelletjes het sociale aspect van eten: samen eten en de
maaltijdbereiding. Het begrip ‘eten’ wordt verder uitgebreid. Zo leren de kinderen steeds meer woorden om
nuances aan te geven. Eten is niet meer alleen ‘lekker’ of ‘vies’. De smaakomschrijving wordt uitgebreid met
bijvoorbeeld ‘zoet’, ‘hard’, ‘zacht’, ‘glibberig’, ‘plakkerig’.
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.
De activiteiten die tijdens dit thema voorbij
komen zijn;
- Proef en reuk spel met verschillende
soorten etenswaren
- Van zaadje tot plantje, besef van groeien
- Gymles appels plukken. Evenwicht
bewaren bij bukken, reiken, hoog, laag
- Placemat knutselen
- Fruit spiesjes maken
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 Eetsmakelijk!
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.
Locatiehoofd: Paulien koster paulien@kinderwereld.info
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Workshops (foto’s in de SchoolApp en op de website)
------------------------------------------------------------------Op de vrijdagmiddag worden de laatste weken voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 workshops verzorgd bij
ons op school (of op locatie). Leerlingen zijn met echte schilderkunst aan de slag, aan het koken/bakken, bezig
met techniek (en een eerste kennismaking met de 3D-printer) en aan het sporten. Zo hebben leerlingen
getwirld, gekickbokst, is er een groep op de combibaan actief geweest met Jeu de Boules en is Bodytrend is al
eens op school geweest met een leuke bootcamp. In de SchoolsUnited App en op de website vindt u hier veel
foto’s van de activiteiten. Het is een genot om de schoolweek op deze manier wekelijks af te sluiten!
Onze jarige kanjers
------------------------------------------------------------------22 oktober
27 oktober
30 oktober

Elijah Hakkers
Tygo Keuken
Yaron Menzo

Groep 6
Groep 3
Groep 7

Overzicht bijlagen
------------------------------------------------------------------ Poster activiteit herfstvakantie zwembad De Slag
 Poster Dansauditie Bodytrend
Tot slot
------------------------------------------------------------------’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 30 oktober 2020.

Het team van Samenlevingsschool De Ravelijn wenst u een:
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