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

De eerste kerstbomen staan in de huiskamers en buiten schitteren 

de lampjes aan windveren en in hagen. Men moet het immers toch 

gezellig maken in deze “donkere” tijd van Corona. 
 

Zo denkt de fam. Braker er ook over, al dan niet wat ‘too much’: 
 

 
 

Bij Kersthuis Hardenberg, te bezichtigen in de buurt waar ik 

woonachtig ben, heb ik vorig jaar tijdens een “Tweede-Kerstdag-

Activiteit” de opdracht gekregen om het aantal kerstmannen te 

tellen in de tuin, het waren er toen slechts éénendertig… 

 

‘Het gaat om de gezelligheid, vrolijkheid, blijheid en familie, het 

vergeven en opnieuw beginnen, het warme gevoel,’ aldus Albert 

Braker. Juist deze dingen zijn natuurlijk wél van groot belang voor 

iedereen in deze tijd. Hopelijk kunt u in de aankomende 

feestmaand toch dit warme gevoel ervaren. Die glimlach van uw 

kind bij het openen van een sinterklaascadeau of een toost op de 

geboorte van… 

 

In dit Ravelijntje is er o.a. aandacht voor het Sinterklaasfeest, kijken 

we vooruit naar de Kerstviering, ‘gaan we buitenspelen’ en 

brengen wij u op de hoogte van de vernieuwde schoolgids. 

 

Veel leesplezier! 

 

 

 

 Agenda 
 

02-12 Hé, kom je Buiten Spelen? 

04-12 Sinterklaasviering 

05-12 Oud-papier 

17-12 Kerstviering school  
  15.00 uur tot 19.00 uur 

18-12 Kerstvakantie (va. 12.00 uur) 

04-01 Studiedag leerkrachten - 

  leerlingen VRIJ ! 

 

 
 

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 

 

 

https://www.destentor.nl/hardenberg/hardenbergs-paar-heeft-kersthuis-met-21-000-lichtjes~a4495c24/
mailto:directie@slsderavelijn.nl
http://www.slsderavelijn.nl/
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Vol verwachting klopt ons hart… 
------------------------------------------------------------------- 

Na twee brieven, te vinden in de SchoolApp en op de website en het vullen van de schoenen, heeft 

Sinterklaas laten weten niet fysiek op school te kunnen verschijnen volgende week vrijdag 4 december. Hij 

heeft ons wel toegezegd dat hij ervoor zal zorgen dat de cadeautjes op de goede plek komen. Natuurlijk is het 

wel een feestdag; zal er ’s ochtend muziek zijn; wordt het plein versierd en is er een leuk programma 

samengesteld voor elke groep. Echter zal het dit jaar in de klassen gebeuren, dus helaas zonder (groot)ouders 

en andere belangstellenden.  
 

               
Gevulde en verstopte schoenen in de klassen 

 

 
En wat vindt u van de Stoomboot in ons speellokaal? Voor de onderbouw gemaakt door de leerlingen van groep 7-8  

 

 
 



 

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

  

 

SLS De Ravelijn  I  Zwolseweg 2  I  7786 BH Den Velde  I  0524-562174  I  www.slsderavelijn.nl  I  directie@slsderavelijn.nl 

 
 

   

Lesgeven in Coronatijd 
------------------------------------------------------------------- 

Zoals u in de verzonden brieven heeft kunnen lezen hebben wij als school nu ook te maken gekregen met 

coronabesmettingen. Vooralsnog blijft het onze leerkrachten en leerlingen bespaard, echter zijn er al wel 

gezinnen die er helaas mee te maken hebben gekregen, incl. de bijbehorende quarantaine. 

Omdat per 1 december mondkapjes verplicht zijn in openbare ruimtes, zijn deze door het bestuur van Arcade 

ook verplicht gesteld voor onze leerkrachten in de school. Dit betekent in de gangen mondkapjes op, in de 

klas mogen ze natuurlijk af om les te kunnen geven. De mondkapjes voor de leerkrachten zijn aangeboden 

door Onderwijsstichting Arcade, waarvoor dank!  

 

Voor ouders en derden blijft de geldende maatregel gehandhaafd:  

geen toegang tot ons schoolgebouw, uitzonderingen nagelaten,  

maar dan wel met mondkapje. 

 
Hé, kom je buitenspelen? 
------------------------------------------------------------------- 

Wat werd er afgelopen woensdag weer lekker buiten gespeeld (gesport) op het plein van onze school. Veel 

enthousiaste kinderen deden mee. 

 

Meester Anne Jan had weer leuke spellen bedacht. Hij komt nog één keer, en wel woensdag 2 december a.s. 

Na schooltijd van 13:30 tot ongeveer 15:00 uur kunnen de kinderen meedoen.  
 

 
 

Opgeven is niet nodig, de kinderen kunnen gewoon aansluiten! Door nieuwe en uitdagende spellen te doen, 

worden de kinderen geënthousiasmeerd voor het buitenspelen. Deze spellen kunnen zij zelf thuis ook gaan 

doen. Kom jij ook op deze laatste Hé, kom je buitenspelen? middag? 
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Kerstviering 
------------------------------------------------------------------- 

Op donderdag 17 december 2020 vindt de Kerstviering op De Ravelijn plaats. Normaal gesproken zal dit een 

gezellig feest zijn van ons allemaal; leerlingen, ouders en het team, echter gooit corona ook hier roet in het 

eten. Wel is er door de Kerstcommissie een leuk programma bedacht, alleen voor het team en de leerlingen. 

Voor u is het goed om alvast rekening te kunnen houden met het volgende: alle leerlingen zijn op deze 

donderdag (17-12) om 12.00 uur vrij. Vervolgens worden alle leerlingen om 15.00 uur weer verwacht op 

school voor de Kerstviering. De activiteit zal om 19.00 uur afgelopen zijn. Natuurlijk volgt er nog een 

uitnodiging voor de leerlingen.  

 

Op vrijdag 18 december hebben alle leerlingen om 12.00 uur vakantie t/m maandag 4 januari (het team heeft 

op deze maandag een studiedag). We verwachten ze dus op dinsdag 5 januari 2021 weer op school. 

 
Kinderen in Actie 
------------------------------------------------------------------- 

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse 

vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het 

Midden-Oosten, Azië en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Hun situatie is slechter dan ooit…  

 

Vanuit de gedachten van onze samenlevingsschool en de naderende Kerstperiode doen wij met school mee 

aan een spaaractie van Kerk in Actie, genaamd: Kinderen in Actie. Met deze actie willen wij geld ophalen voor 

vluchtelingenkinderen op het Griekse eiland Lesbos. 

 

In de GVO-lessen gaat juf Anne vanaf donderdag 3 december uitleg  

geven over de actie. Vervolgens worden er leerlingen aangewezen om  

de actie “mee te nemen” naar hun eigen groep en hier uitleg te geven,  

want het is de bedoeling dat er groepsbreed gespaard gaat worden.  

Ook zullen er kinderen vanuit de GVO-groep naar de kleuters gaan om  

te vertellen over de actie. Tijdens de Kerstviering is er een eindcollecte. 

 

Samen willen we licht (hoop) geven aan de vluchtelingenkinderen op  

het Griekse eiland Lesbos. 
               Mascotte Rainbow de Duif 
 

Digitale schoolgids op onze website 
------------------------------------------------------------------- 

In het verleden was een schoolgids altijd een pdf-bestand, een niet dynamisch document dat eens per jaar 

werd vernieuwd. Sinds een week of twee is de schoolgids van De Ravelijn volledig digitaal terug te vinden op 

de website van de school. >> SLS De Ravelijn » HOME » welkom » SCHOOLINFO 

 

https://www.slsderavelijn.nl/


 

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

  

 

SLS De Ravelijn  I  Zwolseweg 2  I  7786 BH Den Velde  I  0524-562174  I  www.slsderavelijn.nl  I  directie@slsderavelijn.nl 

 
 

  
 
SLS De Ravelijn gaat social !  
------------------------------------------------------------------- 

Sinds gisteren heeft onze school een eigen Facebookpagina. Juf Kylie houdt de pagina voor ons bij. We zijn 

nog bezig met het vullen van de pagina en het goed openzetten ervan, maar hij is al wel in de lucht en te 

vinden via Facebook.     Volgt u ons ook? En kunnen wij rekenen op uw like(s)? 

 

Natuurlijk plaatsen wij zorgvuldig! Zo zullen wij nooit ongevraagd berichten of foto’s plaatsen waarbij 

kinderen herkenbaar (met het gezicht) in beeld zijn… 

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

30 november Wout Bouwhuis Instroomgroep  

1 december Menno Eggengoor Groep 7 

7 december Sophie Bouma Groep 3 

10 december Elisa Lentz Groep 2 

 
 

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

Geen 

 
Tot slot 
-------------------------------------------------------------------   
’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 18 december 2020, de laatste van dit jaar. 

 
Het team van SLS De Ravelijn wenst u een prettig weekend en alvast een 

 


