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Mooie ontwikkelingen….  

We hopen dat u heeft genoten van het mooie Paasweekend. Wat fijn dat de zon weer wat meer 

schijnt en we hier lekker van kunnen genieten. Ook als team hebben we dit gedaan. Met als 

hoogtepunt de studiedag van afgelopen donderdag (zie ook verderop in deze nieuwsbrief) waar we 

een mooie lezing hebben gekregen van Pedro De Bruyckere. 

De lezing van Pedro heeft ons weer aan het denken gezet, maar ook laten inzien dat we op de goede 

weg zijn. Waarbij we ‘vieren’ wat goed gaat en verbeteren daar waar nodig is.  

Zo vieren wij dat we zulke fijne kinderen les mogen geven en zijn we blij met de samenwerking met u. 

We zijn dan ook blij u weer te kunnen ontmoeten, bijvoorbeeld tijdens de inloopweken. Fijn dat u de 

tijd neemt om met uw zoon/dochter mee naar binnen te gaan.  

Ruimte voor verbeteringen zien we ook. Zo blijven we onze instructie verder verbeteren, zodat we nog 

beter tegemoet kunnen komen aan uw kind(eren). Dit traject volgen we al twee jaar, maar ook de 

komende tijd zullen we dit borgen. Verder blijven we Dalton ook meer op de kaart zetten, werken we 

aan het verder implementeren van onze begrijpend leesmethode en gaan we volgend jaar kijken naar 

ons rekenen. Kortom mooie ontwikkelingen. We hebben er zin in om met deze thema’s aan de slag te 

gaan. We houden u op de hoogte!  

 

 

Aanmelden broertje of zusje? Of nieuwe aanmelding? 
Hoe regelt u de aanmelding? Nou, zo: 

• Bel onze schoolleider, Lesley Janssen.  

U bereikt hem op (026) 312 08 75, of  

via directie.ravelijn@liemersnovum.nl 

 

U kunt kinderen direct al aanmelden 

Voor ons is een vroege aanmelding fijn, omdat we in onze planning dan gelijk rekening kunnen 

houden met de komst van uw zoon of dochter. Dat maakt het makkelijker om op tijd onze 

groepsindelingen te maken.  

U krijgt een inschrijfbewijs 

Na de aanmelding van uw kind stuurt onze administratie het inschrijfbewijs naar u op. Zo weet u dat 

de inschrijving definitief is en goed is gegaan! 

 

 

 

mailto:directie.ravelijn@liemersnovum.nl
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Oudertevredenheidsonderzoek 

Graag informeren wij jullie over het oudertevredenheidsonderzoek dat binnenkort op Het Ravelijn van 
start gaat. Het onderzoek vindt plaats onder alle ouders/verzorgers. 

Doel van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is in kaart te brengen wat u van onze school vindt. Wij willen onder meer 
van u weten wat u vindt van het onderwijs, de algemene ontwikkeling van uw kind op school, de 
communicatie, de voorzieningen en de sfeer. Als wij weten wat ouders van de kwaliteit van onze 
school vinden, kunnen wij namelijk gericht werken aan de verbetering van de kwaliteit. 

Werkwijze 
U krijgt van ons op 10 mei 2022 per e-mail een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. In 
deze e-mail vindt u een link met inlognaam en wachtwoord, waarmee u bij de vragenlijst terecht komt. 
Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 15 minuten. 

Vragenlijst 
De vragenlijst bestaat vooral uit stellingen die u kunt beantwoorden. We willen u vragen deze zo 
openhartig mogelijk te beantwoorden, gebaseerd op uw eigen ervaringen. 

Privacy 
We willen benadrukken dat uw gegevens volstrekt anoniem worden behandeld.  

Resultaten van het onderzoek 
De resultaten van het onderzoek bespreken we op school met ons team en worden ook met de 
medezeggenschapsraad besproken. Aansluitend publiceren we de uitkomsten en wat we hiermee 
gaan doen via onze nieuwsbrief, website en schoolgids. Ook komt dit terug in de doelen die onze 
school zichzelf de komende jaren stelt. 

Met het invullen van de vragenlijst laat u uw stem horen en levert u een constructieve bijdrage aan de 
school van uw kind(eren). Mocht u vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u contact met ons 
opnemen. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 
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Studiedag 

Afgelopen donderdag, 14 april, heeft het team genoten van een (stichting brede) studiedag. We 

hebben de dag afgetrapt met een interessant webinar van Pedro de Bruyckere, waarin hij ons heeft 

verteld over opties, tips en mogelijke valkuilen binnen het onderwijs. Naderhand zijn we als team met 

elkaar in gesprek gegaan. Wat is van toepassing op onze school en ons onderwijsaanbod? En op welke 

manier kunnen wij net dat stukje extra bijdragen als schoolteam? Na een smakelijke lunch hebben wij 

het middagprogramma vervolgd. Hierin hebben we het gehad over hoe we vorm willen geven aan de 

sociaal emotionele ontwikkeling op school en hebben leerkrachten samen tijd gemaakt voor 

verschillende groepstaken. Fijn en nuttig om zo weer fysiek bij elkaar te kunnen zijn! 

Vakantierooster 2022 – 2023 
Bijgevoegd de vaststaande vakantiedagen voor het aankomende 
schooljaar. Hierin zijn de nader te bepalen studiedagen nog niet 
opgenomen. Deze krijgt u zo spoedig mogelijk! 

Vrije dagen Data 

Herfstvakantie 22 okt – 30 okt 

Kerstvakantie 24 dec – 08 jan 

Voorjaarsvakantie 18 feb – 26 feb 

Goede vrijdag Vrijdag 7 april 

2e paasdag Maandag 10 april 

Meivakantie incl. koningsdag 22 apr – 7 mei 

Hemelvaart 18 mei – 21 mei 

2e pinksterdag Maandag 29 mei 

Zomervakantie 15 jul – 27 aug 

 

Frisse nieuwe toiletten! 

De afgelopen twee maanden is er op school hard gewerkt aan de toiletten voor de kinderen.  

Met nieuwe vloeren en nieuwe tegels zien de toiletgroepen er weer als nieuw uit! 

Wij zijn er erg blij mee! 
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IKC Het Ravelijn in de Westervoort Post 

Dalton IKC Het Ravelijn in actie voor Oekraïne 

WESTERVOORT - Op Dalton IKC Het Ravelijn te Westervoort kwam een leerling uit groep 8 (Angèl) met 

het idee om een actie op te zetten voor Oekraïne. De afgelopen twee weken hebben alle kinderen van 

de school hun best gedaan om zo veel mogelijk flessen in te zamelen voor Giro555. Groep 8 heeft alle 

flessen naar Coöp Westervoort gebracht en ingeleverd. Coöp Westervoort heeft het bedrag voor Giro 

555 zelfs verdubbeld. Donderdagmiddag 31 maart was het zover en vond de grote onthulling van het 

opgehaalde bedrag plaats: € 716,35. 

 

 

#Eigen initiatief # Dalton 

 

Onze nieuwe website  

Onze nieuwe website in de lucht:  

www.ikchetravelijn.nl  

We zijn bezig met alle informatie erop te zetten,  

dus is hij nog niet compleet.  

Maar toch is het al wel de moeite waard om een kijkje te nemen.  

Heeft u feedback? Dan horen we dat natuurlijk graag! 

 

http://www.ikchetravelijn.nl/
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Parkeren op de Kiss & Ride zone? 

Het gaat al een stuk beter, maar toch nog even een herinnering.  
Bij deze willen we u vragen niet te parkeren op de Kiss & Ride zone voor ons 
IKC.  
Helaas hebben we moeten constateren dat er soms toch auto’s geparkeerd 
worden op de Kiss & Ride zone. Dit zorgt voor opstopping van het verkeer en 
kan voor een onveilige situatie zorgen voor onze kinderen. Daarom willen we 
u vragen de Kiss & Ride zone zo te gebruiken zoals hij is bedoeld: Kiss & Ride! 
Zo zorgen we samen voor een veilige omgeving! 
 

Zelftesten 

Hierbij stellen we u ervan op de hoogte dat er geen zelftesten meer worden uitgedeeld in de groepen 

6-7 en 8. Dit aangezien het testbeleid zo is aangepast dat dit niet meer nodig is.  

Mocht u wel testen willen dan kunt u deze aanvragen en ophalen bij de leerkrachten. Hierbij geldt dan 

hetzelfde aantal van maximaal 2 per week.  

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.   

 

 

 

Allemaal tot dinsdag 10 mei!  

Dan start de school weer! 

Maandag 9 mei hebben we als team een studiedag, dus dan zijn de kinderen nog vrij! 


