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Samen vieren
Het is alweer tijd voor de meivakantie!
Een vakantie waarin we veel redenen hebben om te vieren.
Het Paasfeest, Koningsdag en de Vrijheid.
Met de prachtige weersvoorspelling er bij beloven het mooi e
weken te worden. Tijd om samen het leven te vieren en even
afstand te nemen van alles wat ‘moet’.
Vorige week vrijdag hebben we op ’t Ravelijn flink uitgepakt
met de Koningsspelen in het thema ‘Fit op school’. Het was
een prachtige dag, met heel veel blije gezichten. Verder op in
de nieuwsbrief een verslag van de dag.
Deze week stonden het schoolkamp en de schoolreisjes op het
programma. Groep A ging naar de Drentse Koe in Ruinerwold,
groep B, B2, C en D naar de Naturij in Drachten, groep E, F en I
naar de Flierefluiter in Raalte, groep G en H naar Hesselingen in
Meppel, groep J t/m L naar attractiepark Duinezathe en groep
L t/m O op schoolkamp naar Appelscha. We hebben samen
genoten van het mooie weer op de verschillende locaties.
Voor nu wens ik iedereen een heerlijke vakantie. Graag tot
ziens vanaf 6 mei.

In deze nieuwsbrief
-

Leerlingen
Gezocht
Scala
Website
Compliment van de maand
Koningsspelen
Recept Smoothie
Complimenten
Fijne vakantie
Bag2school
A4D
Vakantierooster

Agenda
19 april – 3 mei
Mei vakantie
8 mei
Bag2school kleding inzameling
14 en 15 mei
Schoolfotograaf
30 en 31 mei
Vrij ivm Hemlevaart
10 juni
Vrij ivm 2e pinksterdag
18 juni
Vrij ivm studiedag
3 juli
Vrij ivm studiedag
8 juli
Schoonmaakmiddag / avond
11 juli
Afscheid schoolverlaters
12 juli
Schoolverlaters vrij
Vanaf 15 juli zomervakantie

Hartelijke groet,
Connie Kok Bijker
Directeur ‘t Ravelijn
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Leerlingen

Gezocht!

Na de vakantie gaan er 4 nieuwe leerlingen
starten: Sven in groep A, Sven in groep K, Fleur in
B2 en Jasper in B2.
Welkom allemaal en een fijne tijd op onze school.

We zijn op zoek naar ouders of andere betrokkenen die
handig zijn met de naaimachine. Er moeten een aantal
hoezen gemaakt worden voor om de PAD kussens en
wiebelkussens. Wie kan ons helpen? Wij hebben de stof.
Graag een reactie naar Marit m.jorna@oecravelijn.nl of
Connie c.kok@oecravelijn.nl

Website
Sinds de start van de nieuwe school was onze
website nog niet compleet. De afgelopen weken
is hier hard aan gewerkt! Neem eens een kijkje
op www.oecravelijn.nl Er is veel informatie te
vinden: vakantierooster, schoolgids,
schoolkalender, verlofformulier, agenda etc. De
komende tijd zullen we nog meer informatie
uploaden. Met dank aan Yvonne van Spil voor
het vullen van de website.

Ingezonden: Ontdek SCALA
Tekenen of koperblazen na de meivakantie?
Tekenen en meer
Voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar die van tekenen
houden, gaat op vrijdag 10 mei (16.00 – 17.30 uur)
Tekenen en meer weer van start. In 6 verrassende lessen
leren ze hoe ze hun kunstwerken nog echter kunnen laten
lijken of om juist met nog meer fantasie te tekenen. Ook
ontdekken ze allerlei materialen en technieken. De
kunstwerken gaan mee naar huis.
Kennismaken met koperblaasinstrumenten
Kinderen van groep 5 tot en met 8 kunnen vanaf vrijdag 10
mei (18.00 – 18.30 uur) in 5 lessen kennismaken met
koperblaasinstrumenten. De trompet gaat mee naar huis
om op te oefenen en in de lessen leren ze ook de bugel,
hoorn, trombone en tuba kennen.
Meer informatie en aanmelden via www.ontdekscala.nl
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Bag 2 school
Op woensdag 8 mei organiseren we weer een
bag2school actie. Alle leerlingen hebben een
lege inzamelzak meegekregen. Maar in een
vuilniszak mag ook.
Voor de ingezamelde spullen krijgen wij 30 cent
per kilo. Hiervoor kopen we o.a. PBS cadeautjes
voor in onze beloningswinkel!
Dus ruim uw kasten op en help ons.

Avond4daagse
Van 17 t/m 20 juni wordt er weer een avond4daagse
gehouden in Steenwijk.
Zoals vorig jaar al aangekondigd doen we vanuit ’t
Ravelijn niet mee aan de avond4daagse.
Daar zijn meerdere redenen voor: de animo voor de A4D
nam de laatste jaren af, de A4D is qua drukte niet voor
alle leerlingen geschikt, er zijn veel kinderen die buiten
Steenwijk wonen en daar mee lopen, het kost veel tijd
die leerkrachten liever besteden aan onderwijszaken etc.
Uiteraard is vrij om op eigen gelegenheid mee te lopen
met de A4D in zijn / haar woonplaats. Veel wandelplezier
gewenst!

Vakantierooster 2019-2020
Studiedag: 14 oktober 2019
Wat mag wél ingezameld worden?

Herfstvakantie: 21 t/m 25 oktober 2019
Studiedag: 19 november 2019

•
•
•
•
•
•
•
•

Goede kwaliteit tweedehands kleding
Lakens
Dekens
Gordijnen
Knuffelbeesten
Schoenen (per paar)
Riemen/ceintuurs
Handtassen

Wat mag niet ingezameld worden?

Studiedag: 6 december 2019
Vrijdagmiddag voor kerst , 20 december 2019: 12.00 uur
vrij
Kerstvakantie: 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie: 17 t/m 21 februari 2020
Studiedag: 9 april 2020
Goede vrijdag en 2e paasdag: 10 t/m 13 april 2020

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuile of natte kleding
Gescheurde of beschadigde kleding
Enkele schoenen
Afgeknipt materiaal
Matten
Tapijten
Kussens
Dekbedden
Snuisterijen
Bedrijfskleding
Industriële gordijnen / industrieel
beddengoed

Meivakantie: 27 apr t/m 8 mei 2020
Hemelvaartsdag + vrijdag: 21 en 22 mei 2020
Studiedag: 29 mei 2020
Pinksteren: 1 juni 2020
Vrijdagmiddag voor zomervakantie: 3 juli 2020, 12.00 uur
vrij
Zomervakantie: 6 juli t/m 14 augustus 2020
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Koningsspelen 2019 ‘FIT OP SCHOOL’
Ook ’t RAVELIJN deed dit jaar mee aan de landelijke Koningsspelen 2019!
Op vrijdag 12 april stond de dag in het teken van Koningsspelen met als Thema ‘Fit op school’.
Vanuit de Gemeente Steenwijkerland kregen we als schoolsubsidie om het thema ‘fit op school’ te kunnen
bewerkstelligen. Deze gelden hebben we gebruikt om workshops te kunnen organiseren over voeding en
bewegen.
De dag stond in het teken van gezond eten en drinken en bewegen. Dus de dag werd gestart met een gezond
Koningsontbijt.
Na het ontbijt stonden er 4 workshops gepland:
Survival in de sportzaal.
Kinderen konden zich helemaal uitleven in de zaal; klimmen, rennen, tijgeren, zwaaien, maar ook grenzen
verleggen en doorzetten. Survivallen is erg vermoeiend, maar je krijgt er een top conditie van en je wordt nog
sterk ook!
Skaten.
Deze workshop werd verzorgd door Skateleraar Kaij Kuipers. Kinderen konden op hun eigen manier skaten en
leren skaten waarbij ze ook trucs konden oefenen! Zeer uitdagend en intensief!
Meer info;
info@severeskateboardingevents.nl www.severeskateboardingevents.nl
Smoothie en Fruitspiesjes maken.
In onze mooie keuken mochten de kinderen hun eigen smoothie maken onder begeleiding van een aantal
enthousiaste ouders. Gezond en lekker drinken wat super leuk is om dat zelf te maken als kind. De kinderen
hadden de keuze uit allerlei soorten fruit zoals aardbeien, banaan, peer, kiwi, mango. Veel kinderen waren
enthousiast over de smoothie en wilden graag het recept hebben.
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Springkussen met groentekraam en groenteboer!
Een workshop met uitdaging, springen, rennen en gezond eten. Deze workshop konden kinderen losgaan door
op het springkussen te jumpen en trucs te doen. En ze konden een kijkje nemen bij de groentekraam waarbij er
vragen konden worden gesteld en de Blinde Test uitdaging aangaan. Groente en fruit proeven zonder dat je
weet wat je krijgt en het ziet. Dus alleen je zintuigen voelen, ruiken en proeven gebruiken en raden wat het is..
Een groot compliment voor de kinderen, want iedereen durfde te test aan. Ook konden de kinderen een bakje
met snoepgroenten samenstellen. Onder begeleiding van Groenteman Remco van Albert Heijn Prinsenhoven
Als Ravelijn willen we de Ouderraad bedanken voor hun inzet bij de organisatie en begeleiding tijdens de
workshops! Hun hebben ontzettend veel werk verzet en de leerlingen goed begeleid bij de workshops! Dit
waarderen wij ontzettend!
Ook een groot bedank voor ALBERT HEIJN Prinsenhoven Steenwijk voor het sponsoren en leveren van het
groente en fruit.
En een bedank en compliment groenteman Remco (AH Steenwijk) voor het vrijwillig begeleiden van de
workshop Groentekraam waarbij kinderen groente konden proeven, meer te weten konden komen over
groente en fruit en snoepgroenten mee konden nemen naar huis.

Complimenten van de maand
Deze keer niet één, maar meerdere complimenten:
• Het thuisfront van Diego doneerde een serie mooie sleutelhangers voor in onze beloningswinkel! Dank
jullie wel!
• Meester Nick verdient een enorm compliment voor het organiseren van de Koningsspelen!
• Alle moeders die voor de leerlingen klaar stonden op 12 april. Bedankt!
• VVN voor het leveren van de fietshesjes voor op de fiets naar het schoolkamp.
• Juf Aliejet voor de coördinatie van het schoolkamp.
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SMOOTHIES MAKEN!
Op verzoek het recept van de smoothies die de leerlingen gemaakt hebben tijdens de Koningsspelen!
Heb je zin in een lekker en gezond drinken? Maak dan zelf je eigen smoothie.
Zeer makkelijk en snel te maken en vooral erg leuk om samen met je kind te maken!
Benodigdheden: Sinaasappelpers, blender, fruit, yoghurt/melk.
Tip! Voor 9,95 bij de Action koop je een blender/pers.
Smoothie voor 1 persoon
Stap 1
Stap 2
Stap 3

Stap 4
Stap 5
Stap 6
Stap 7

Pers 2 sinaasappels.
Doe de sinaasappelsap en 100 ml yoghurt (flinke scheut) in de blender.
Kies fruit wat jij wilt! Je kan er alleen een banaan in doen, maar ook meerdere
soorten tegelijk zoals peer, mango, aardbeien, ananas, kiwi.
Snijd de schil er af en snijd het fruit in stukjes en doe het fruit ook in de
blender.
Blenden maar!
De smoothie is klaar. Pak een glas en proef je heerlijk eigen gemaakte
smoothie!
Wil je de smoothie wat zoeter hebben? Doe er meer banaan bij of een lepel
honing.
Lekker van genieten….

Volgende nieuwsbrief

Fijne vakantie en Vrolijk Pasen

De volgende nieuwsbrief ontvangt u
op woensdag 29 mei 2019.
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