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Vrijdag 03-09-2021

Welkom
------------------------------------------------------------------Op maandag 23 augustus jl. zijn wij na de zomervakantie weer
gestart, schooljaar 2021-2022, het derde jaar van SLS De Ravelijn.
Met het team hadden we er bewust voor gekozen om het
schooljaar rustig te beginnen, de leerlingen willen immers het liefst
direct naar de klas om te zien bij wie ze in de groep zitten en wie
hun schoudermaatje wordt.
Wij kijken met een gemengd gevoel terug op de eerste twee
weken. De sfeer is absoluut goed, er wordt hard gewerkt en er
wordt veel gelachen. (Heel belangrijk!) Echter is groep 3-4 de
afgelopen week in een periode van quarantaine beland, inclusief de
juffen. Complete overmacht, maar heel vervelend voor alle
partijen. Aanstaande maandag zullen alle leerlingen van de groep
weer op school zijn, iets om naar uit te kijken! 
Hopelijk blijft het hierbij…
Op de site en in de SchoolsUnited app heeft u kunnen lezen hoe de
groepen gestart zijn en heeft u foto’s kunnen bekijken.

De recente kalender is te vinden op de website.
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Oud-papier
------------------------------------------------------------------Het nieuwe schooljaar is weer begonnen! En dat houdt in dat we ook weer gaan starten met het oud-papier.
Door de Coronamaatregelen en de onzekerheid hiervan hebben we besloten vanaf NU geen oud papier meer
te komen halen, maar mogen jullie het blijven brengen.
Iedereen heeft laten zien hier heel erg goed in te zijn 😉 gezien de opbrengst in de container elke maand.
We willen jullie hier enorm voor bedanken! Elke 1e zaterdag (vaak al op de vrijdag ervoor) van de maand staat
er een container aan de Zwolseweg tegenover SLS De Ravelijn en staat er één bij de Mastdijk.
Vanaf zaterdag 4 september staan de containers weer paraat.
We hopen op jullie begrip en heel veel oud-papier in de containers!
Via deze weg willen wij alle ouders bedanken die in het verleden
oud-papier voor de school bij de mensen thuis op hebben gehaald!
Wij zijn heel blij met de bereidwilligheid van jullie allemaal!
Hartelijke groet, Oudercommissie SLS De Ravelijn
Oproep
------------------------------------------------------------------Beste ouders en verzorgers,
Wij zijn vorig jaar gestart om verschillende workshops aan te bieden op de vrijdagmiddag. De kinderen zijn
hier enthousiast over en wij als leerkrachten ook. Nu heeft elk kind, maar ook elke volwassene eigen talenten.
Wie wil zijn of haar talent delen met onze kinderen? Elk talent is welkom op De Ravelijn. De workshops zijn op
de vrijdagmiddag van 13.45u tot 15.00u. De kinderen krijgen twee weken achter elkaar dezelfde workshop,
zodat ze een mooi product kunnen maken. Bij een workshop zijn ongeveer tien kinderen aanwezig die de
activiteit volgen.
Wij hopen op veel reacties en horen graag wie ons wil komen versterken bij het geven van de workshops!
Je kan je aanmelden bij juf Harmke, juf Margo of juf Kylie.
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Van de Oudercommissie
------------------------------------------------------------------De Oudercommissie heeft vanaf nu een eigen e-mailadres. De OC is te bereiken op: oc-ravelijn@sg-owsa.nl
Natuurlijk kunt u ook altijd even iemand van de OC aanschieten bij het hek voor vragen en/of tips.
Onze jarige kanjers
------------------------------------------------------------------6 september
13 september
15 september
15 september
15 september

Iris Bouwhuis
Tess Meier
Roos Broekroelofs
Daniek Bulthuis
Linde Willems

Groep 6
Groep 4
Groep 1
Groep 4
Groep 4

Cultuurkoepel Vechtdal
------------------------------------------------------------------Via de volgende link (https://www.gewoonactief.nl/cultuurkoepel-vechtdal) kunt u uw kind opgeven voor
leuke culturele activiteiten, zeker de moeite waard om eens een kijkje te nemen! U kind heeft hier al eens een
flyer van mee naar huis gekregen.
Persoonlijk bericht (van Erwin)
------------------------------------------------------------------In januari 2022 verwachten Rosalie en ik onze tweede
dochter en Maud een zusje. Alles lijkt / gaat goed. 
Overzicht bijlagen
------------------------------------------------------------------ Poster “Muziekles voor starters”
Tot slot
------------------------------------------------------------------’t Volgende Ravelijntje ontvangt u vrijdag 17 september 2021.

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