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Scholen weer open & oliebollen!  

Het was even schrikken toen we, in december, te horen kregen dat de scholen opnieuw moesten sluiten. 

Wederom een groot compliment aan iedereen, want het was wederom schakelen.  

Hoe doe ik dat met werk? Oppas? En gaan de scholen na de vakantie weer open?  

Vol spanning zijn we dan ook de persconferentie van 3 januari tegemoet gegaan. En daar was het verlossende 

woord. De scholen mochten weer open!  

Op maandag 10 januari hebben wij dan ook iedereen weer mogen verwelkomen op school.  

Om het nieuwe jaar in te luiden en het samenzijn te vieren heeft school en de oudervereniging ons getrakteerd 

op oliebollen. 

Nou die gingen er wel in!  
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Corona update 

Enkele weken geleden hebben wij u geïnformeerd over de versoepelingen in het basisonderwijs.  

We hebben het gehad over de positieve kanten van deze versoepelingen, maar waren ook benieuwd naar wat 

dit zou doen met de positieve besmettingen in onze school. We kunnen nu concluderen dat een stijging van de 

besmettingen ook bij ons dit moment goed te merken is. 

Onze school telt 5 groepen en op dit moment is in alle groepen sprake van 3 of meer positieve testresultaten. 

Met de huidige richtlijnen heeft dit niet direct praktische gevolgen voor de hele groep.  

Toch informeren wij u graag met dit bericht zodat u het klachtenverloop van uw eigen kind goed in de gaten 

kunt houden: 

• Wanneer uw kind aansluit bij de fysieke lessen is het belangrijk dat uw kind klachtenvrij is; 

• Wanneer er sprake is van milde klachten is het dringende advies een zelftest af te nemen. De kinderen van de 

groepen 6, 7 en 8 krijgen deze elke maandag mee naar huis. Wanneer uw kind een negatief zelftest resultaat 

heeft, kan het direct weer aansluiten bij de lessen op school. Bij een positieve zelftest is het advies een 

testafspraak bij de GGD te maken; 

• Wanneer er sprake is van koorts, veel hoesten of benauwdheid (forse klachten) dan zijn uw kinderen thuis en 

is het advies een testafspraak bij de GGD te maken. Een zelftest volstaat in dit geval niet om aan te sluiten bij 

het fysieke onderwijs; 

• Wanneer uw kind een positief testresultaat verzorgen zij thuisonderwijs. De leerkracht van uw kind zal dan 

met u afstemmen hoe we dit vormgeven en wanneer u het thuiswerkpakket kan ophalen.  

De oplopende besmettingen zorgen ook voor een steeds grotere uitdaging als het gaat om de groepsbezetting. 

Ter illustratie: Afgelopen weken zijn er 8 collega’s binnen ons team thuis of thuis geweest met een positief 

testresultaat. We doen er alles aan om ook dan het fysieke onderwijs te kunnen laten doorgaan.  

Toch  zijn we er de afgelopen perioden niet aan ontkomen dat we twee keer hebben moeten besluiten een 

groep thuis te laten.  We hopen natuurlijk dat dit zo min mogelijk voorkomt. Echter door het leerkrachttekort 

en/of uitval van leerkrachten is dit mogelijk niet te voorkomen.  Het kan dus voorkomen dat we ook in de 

toekomst toch weer moeten overschakelen naar thuisonderwijs. Wanneer dit het geval is zullen we u hier zo 

spoedig mogelijk over informeren via Social Schools. 

Tot vorige week hebben we u bij elke besmetting op de hoogte gehouden. Doordat het aantal besmettingen 

explosief is gestegen zou dit betekenen dat we u elke dag één of meerdere berichten moeten sturen. Dit is niet 

meer nodig. We zullen u vanaf nu, in plaats van bij elke besmetting, regelmatig een update geven van de stand 

van zaken op onze school. Wel willen we u blijven vragen positieve zelftesten of GGD-testen aan de leerkracht 

door te blijven geven. Zo krijgen we een goed beeld van de situatie op school en kunnen we met de GGD 

overleggen of er wel/geen acties nodig is.  

Bedankt voor uw begrip en uw medewerking! 
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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! 

Social Schools > ziekmelden 
We merken dat Social Schools goed ontvangen is en dat bijna alle ouders een account hebben aangemaakt.  

Ook geven al veel ouders de ziekmelding door via Social Schools. Dit is voor ons heel fijn, omdat we niet altijd in 

de gelegenheid zijn de telefoon te beantwoorden. Doet u dit nog niet via Social Schools?  

Dan willen we u vragen dit toch eens te proberen! Alvast bedankt!  

 

 

 

Absentiemelding doen via de mobiele app 

Via de app op je telefoon kun je absenties bereiken  

via 'Administratie' in het menu: 

• Absentie melden. 

• Administratie > Naam van het kind > Absenties  

  > Absentie melden 
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LOVS toetsen in januari 
Om onze leerlingen in hun leerontwikkeling te kunnen volgen, worden er twee keer per jaar 

onafhankelijke toetsen afgenomen: in het midden en aan het einde van een schooljaar.  

Op ons IKC gebruiken wij hiervoor de leerlingvolgsysteem-toetsen van Cito. De uitslagen van de toetsen zijn 

voor ons belangrijk om het onderwijsaanbod van uw kind zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij zijn of haar 

mogelijkheden.  

Naast het volgen van de leerlingen op individueel niveau, geven de uitslagen ons ook informatie over de 

vorderingen op groeps- en schoolniveau. Deze informatie nemen wij mee in ons algemene onderwijsaanbod. 

De volgende toetsen zijn in de afgelopen weken afgenomen: 

Groep 3 t/m 7  AVI (technisch lezen) 

Groep 4 t/m 8  Begrijpend lezen 

Groep 3 t/m 8 Rekenen 

Groep 3 t/m 8  Spelling 

 

Uiteraard zullen wij bij het rapport in februari een uitdraai van de toetsresultaten van uw kind meegeven. In de 

bijbehorende rapportgesprekken is er ruimte om hier samen met de leerkracht naar te kijken. 

 

Tekeningen-actie van de Coop Westervoort 
Net als afgelopen schooljaar hebben alle kinderen van onze school ook dit jaar weer gezorgd voor een mooie 

muur vol tekeningen bij de Coop in Westervoort. Het thema was deze keer: Winter.  

Alle kinderen van ons IKC hebben hun creatieve en originelen ideeën op papier gezet.  

Uit elke groep is er een leerling gekozen die meegaat om een foto te maken bij de muur.  

Door Corona-omstandigheden is dit nog niet gelukt, dat gaat zeker gebeuren. Wel zijn de tekeningen vast 

opgehangen.  

Als dank voor deze creativiteit zullen alle kinderen een 

warme/koude chocolademelk met of zonder slagroom 

aangeboden krijgen tijdens onze Carnavalsviering!  

 

Coop Westervoort, bedankt!! 

 

 

Onze nieuwe website  

Sinds 1 januari 2022 is 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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Studiedag 16 februari 
Op woensdag 16 februari staat weer een studiedag gepland. Alle kinderen zijn deze dag vrij! 

Het team zal tijdens deze dag aan de slag gaan met allerlei zaken die te maken 

hebben met de ontwikkeling van uw kinderen en de school. Zo zullen we deze 

dag besteden aan het analyseren van de toets-gegevens, zullen we de 

onderwijsplannen bekijken en zullen leerkrachten de gesprekken en rapporten 

voorbereiden. Kortom een nuttige en leerzame dag voor het hele team!  

 

Rapporten 
Donderdag 24 februari gaan de rapporten mee van groep 1 t/m 7. Naar aanleiding van deze rapporten en de 

ontwikkeling van uw kind(eren) plannen we dan in maart graag een gesprek met u in.  

De rapporten van groep 8 gaan al iets eerder mee. Dit i.v.m. de adviesgesprekken. Zit u kind in groep 8? Dan 

ontvangt u hierover binnenkort meer informatie van de leerkrachten.   

Oudergesprekken groep 1 t/m 7 
Vanaf 11 maart staan de oudergesprekken voor de groepen 1 tot en met 7 gepland. Tijdens deze gesprekken 

wordt de ontwikkeling van de kinderen met u besproken. Deze gesprekken vinden vooralsnog plaats via Teams.  

Mocht dit, bijvoorbeeld naar aanleiding van de persconferentie van 15 februari, veranderen dan informeren wij 

u hier tijdig over. U ontvangt van de groepsleerkrachten een uitnodiging om uzelf in te schrijven via Social 

Schools. 

Adviesgesprekken groep 8 

In de week van 14 februari startende adviesgesprekken van de groepen 8.  

Tijdens deze gesprekken bespreekt u met de groepsleerkracht het onderwijskundig-rapport dat onze school 

aanlevert bij de door u gekozen school voor het voortgezet onderwijs. In dit rapport staan de belangrijke 

persoonlijke en didactische gegevens van uw kind. Ook deze gesprekken zullen (vooralsnog) plaatsvinden via 

Teams. U ontvangt van de groepsleerkrachten een uitnodiging om uzelf in te schrijven via Social Schools.  

 

De centrale eindtoets voor de groepen 8 staat voor dit jaar gepland op 20 april en 21 april.  

Carnavalsviering  
Op vrijdag 25 februari staat de carnavalsviering op onze school gepland. De viering zal in aangepaste vorm 

doorgaan en zich vooral richten op activiteiten binnen de eigen groep. We nodigen alle kinderen uit deze dag op 

een gekke, leuke, lieve of originele manier verkleed op school te komen! Meer informatie hierover heeft u 

inmiddels ontvangen via Social Schools. 

 

 

 

 

 

 


