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Welkom
------------------------------------------------------------------Het is alweer november, de bomen kleuren rood, oranje en geel, zo
ook de ruimtes eronder, waaronder ons schoolplein. Leerlingen zijn
hele pauzes druk met het opruimen van al het blad. Een win-win
situatie als je het mij vraagt: leerlingen (fysiek) bezig, wij een
schoon schoolplein…
Het najaar betekent ook de griepgolf, snotneuzen, hoesten,
verkoudheid, etc. En dit loopt dan parallel aan COVID-19. Want de
landelijke cijfers, en ook in de omstreken lopen op. Wat helaas
betekent: nieuwe maatregelen, opnieuw mondkapjes, enz.
Vandaar dat de meest actuele Beslisboom - inmiddels een bekend
begrip geworden in onderwijsland - gisteren met ouders is gedeeld
via de SchoolApp.
Open Dag – 26 november 2021 > UITGESTELD
De voorbereidingen zijn al in volle gang, maar tot onze grote spijt
moeten wij door Corona en de maatregelen de Open Dag ook
(opnieuw) uitstellen… Hier balen wij gigantisch van, wij willen ons
mooie gebouw zó graag laten zien aan de omgeving.
Het zou hier gaan om een evenement, de school wordt immers
opengesteld voor alle belangstellenden, en dat betekent dat wij
zouden moeten vragen naar een geldig coronatoegangsbewijs o.i.d.

De recente kalender is te vinden op de website.

In Nederland wordt momenteel een tweedeling gevoeld rondom
dit onderwerp en dat is het laatste wat wij willen op onze school en
in onze samenleving! Vandaar dat wij in samenspraak met de MR
hebben besloten om de Open Dag tot nader te bepalen datum uit
te stellen.

Samenlevingsschool “De Ravelijn”
Zwolseweg 2
7786 BH Den Velde
Tel: 0524-562174
Mail : directie@slsderavelijn.nl
Website: www.slsderavelijn.nl

Ouderavond – 16 november 2021 > GAAT DOOR
De ouderavond die gepland staat voor 16 november a.s. is een
besloten avond, vandaar dat deze wel door kan gaan. Als u zich hier
niet goed bij voelt, bent u natuurlijk vrij om ervoor te kiezen niet te
komen. In dat geval horen wij dit graag en moeten we kijken of we
u op een ander moment (individueel) bij kunnen praten.

Schoolgegevens
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Rots & Water training
------------------------------------------------------------------Wellicht heeft u uw kind al eens gehoord over stevig te leren staan, goed voor elkaar te zorgen of bezig gezien
met het aangeven van een grens. Sinds dit schooljaar mag ik de Rots- en Watertraining geven aan de groepen
1 t/m 8. Erg leuk om dit te doen en de leerlingen te zien groeien. Rots en Water is een actieve training.
Daarnaast hebben we samen kringgesprekken en maken we verwerkingsopdrachten. Doel van de Rots- en
Watertraining is het bevorderen van het welbevinden van kinderen en jongeren en het voorkomen/ en of
verminderen van sociale problemen zoals: pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel
grensoverschrijdend gedrag. Er wordt ingezet op het groepsproces en waar nodig het individuele proces.
Dinsdagavond 16 november kom ik een ouderavond verzorgen
over de Rots- en Watertraining. Mocht u tussendoor vragen
hebben, ben ik altijd bereikbaar via het contact met de leerkracht.
Hartelijke groet,
Rianne Jurgens
Nieuwsbrief Gewoon gezond – Gewoon Actief
------------------------------------------------------------------Via de onderstaande link komt u bij nieuwsbrief voor basisscholen van Team Sport & Accommodaties van de
gemeente Hardenberg. Hierin de informatie over actuele ontwikkelingen, interessante regelingen en leuke
activiteiten rondom de campagnes Gewoon Gezond en Gewoon Actief.
In de Kerstvakantie staat het jaarlijkse Trefbaltoernooi weer op het programma.
>> Trefbaltoernooi, Gewoon Actief en meer (email-provider.nl)
Streetdance in Radewijk?
------------------------------------------------------------------Vanuit de sportcommissie Radewijk wil men inventariseren of er een Streetdance groep opgestart kan worden
in Radewijk. In de bijlage aan deze nieuwsbrief de flyer.
Verkeersveiligheid - herhaling
------------------------------------------------------------------Nu de herfst haar intreden heeft gedaan, worden de dagen korter, natter en donkerder. Dit betekent dat
leerlingen op de fiets moeilijker zichtbaar worden voor medeweggebruikers. Wilt u uw kind alstublieft een
hesje aan laten trekken wanneer hij/zij op de fiets stapt naar school? Dan letten wij hierop van school naar
huis... Het maakt niet uit of men kort of lang moet fietsen… Alvast bedankt!!
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Samen buiten spelen
------------------------------------------------------------------Samen buiten spelen is belangrijk voor kinderen en jongeren. Het is gezond en je wordt er blij van. Om het
buiten spelen te verbeteren maakt de gemeente Hardenberg een nieuw plan voor samen spelen in de
openbare ruimte. Zij vraagt kinderen, jongeren en volwassenen om mee te denken met dit nieuwe plan
waarin het heel belangrijk is dat iedereen mee kan doen, met of zonder beperking.
Om een goed plan te kunnen maken, willen we horen en lezen wat kinderen, jongeren en volwassenen leuk
vinden om buiten te doen. Daarom is er een digitale enquête die alle kinderen, jongeren, ouders en andere
inwoners van gemeente Hardenberg kunnen invullen. Of ze nu wel of niet een beperking hebben.
Willen jullie ons helpen om een goed nieuw plan te maken dat aansluit op de wensen van onze inwoners?
Vul dan nu de enquête in. De uitkomsten van de enquête zijn heel belangrijk voor het nieuwe plan.
Het invullen van de enquête kan via www.hardenberg.nl/samen-buiten.
Het invullen duurt 5 tot 10 minuten. Alvast bedankt namens de gemeente Hardenberg.

Mijn Portfolio gesprekken
------------------------------------------------------------------Volgende week ontvangt u een informatiebrief over de Mijn Portfolio gesprekken. Hierin vindt u het doel van
de gesprekken en hoe u zich in kunt schrijven via de SchoolApp.
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Ingezonden brief van Sinterklaas
------------------------------------------------------------------Dag lieve kinderen,
Zaterdag 20 november kom ik aan in de haven van jullie mooie stadje Gramsbergen. Ik heb er weer zin in!
Samen met de Pieten ben ik druk in de weer om alles tot in de puntjes te regelen, zodat we er samen weer
een geweldig feest van kunnen maken.
Helaas kan ik mijn ring nergens vinden. Deze ring ben ik vorig jaar verloren in Gramsbergen. De ring is erg
belangrijk, met deze ring kan Sinterklaas naar binnen om cadeautjes en snoepgoed in jullie schoenen te doen.
Helpen jullie de Sint met zoeken? Zorg dan dat je een mooie tekening, brief, gedicht enz. inlevert bij de rode
bak bij de Binder in Gramsbergen. Misschien heb je ook nog wel een goede vraag, voor de Sint en zijn Pieten
en wordt deze live beantwoord door Sint en zijn Pieten tijdens de intocht. Hoe meer tekeningen erin de rode
bak komen, hoe harder de ring gaat fluiten en des te eerder hebben we de ring weer gevonden!
Hopelijk zijn de Pieten, en jullie allemaal natuurlijk, er weer bij op zaterdag 20 november om 13:00 uur in de
Passantehaven. Zit je op de op de basisschool in groep 1 t/m groep 6, dan ben je daarna bij het grote feest in
de Binder natuurlijk ook welkom! Samen gaan we er weer een geweldig feest van maken. Tot dan!
Dag hoor!
Sinterklaas & zijn Pieten
Onze jarige kanjers
------------------------------------------------------------------10 november
Giulietta van der Haar
Groep 6
16 november
Shelby Slot
Groep 7
19 november
Juf Wilna Ciebrant
Overzicht bijlagen
------------------------------------------------------------------▪ Flyer Streetdance Radewijk
▪ Meest actuele Beslisboom
Tot slot
------------------------------------------------------------------’t Volgende Ravelijntje ontvangt u op vrijdag 19 november 2021.
Het team van SLS De Ravelijn wenst u een
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