
 
 

  

Jaargang no.3 nummer 03 
05-11-2021 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 



 

 

2 

Ontwikkelingen op IKC Het Ravelijn 
We zijn alweer enkele maanden onderweg in schooljaar 2021-2022. En hoewel er in de maatschappij qua 

Corona toch weer wat maatregelen zijn, kunnen wij gelukkig redelijk gewoon door met ons onderwijs.  

We zijn blij dat we u, ondanks de weer ingevoerde 1,5 meter-maatregel, toch makkelijker kunnen ontmoeten. 

Op school hebben we met de kinderen alweer een aantal mooie ontwikkelingen doorgemaakt.  

Samen met uw kind(eren) bent u op het kennismakingsgesprek geweest. Erg belangrijk voor ons in het 

educatieve partnerschap dat we met elkaar hebben en fijn om elkaar beter te leren kennen. 

Een goede samenwerking is essentieel om het beste te kunnen doen voor onze kinderen.  

Ook hebben we een aantal leuke activiteiten kunnen organiseren. Zo was de Kinderboekenweek een groot 

succes met als hoogtepunt het optreden van een echte goochelaar! 

Afgelopen woensdag en donderdag hebben de kinderen kennisgemaakt met de Wattsons! In een echt Lab 

hebben de kinderen les gehad over duurzaamheid. Verder op in deze nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen.  

En dan hebben we het nog niet gehad over het schoolontbijt, waarbij we de kinderen ook weer hebben geleerd 

hoe belangrijk een goed ontbijt is voor het naar school toe gaan.  

Op het gebied van onderwijs hebben we ook een aantal ontwikkelingen in gang gezet. We hebben ons op de 

studiedag verdiept in begrijpend lezen, Social emotionele ontwikkelingen en fijne motoriek (o.a. het schrijven). 

Hiervan is begrijpend lezen dit jaar een belangrijke pijler op onze agenda. Juf Carrie heeft ons meegenomen in 

de nieuwe methode Beter Bijleren en de methodiek Close-reading waarmee we dit jaar zijn gaan werken. Door 

van en met elkaar te leren zorgen we voor het verbeteren van ons begrijpend leesonderwijs en ontwikkelen we 

een doorgaande ontwikkelingslijn! Erg leerzaam en leuk!  

 

 

Lesley Janssen 

Schoolleider IKC Het Ravelijn 

 

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 

• Maak samen een afspraak voor een kennismakingsgesprek.  

Tijdens dat gesprek kunt u vragen stellen en krijgt u informatie over onze school.  

Leerlingen uit grroep7 en/of 8 geven u een rondleiding door onze school. 

 

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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Technoplaza groep 7 en 8 

Wij, de groepen 7 en 8, mogen weer naar TechnoPlaza! TechnoPlaza laat leerlingen van de groepen 7 & 8 kennis 

maken met wetenschap en techniek.  

Wetenschap en techniek begint bij de verwondering:  

waarom is de wereld zoals zij is?  

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen ontdekken en onderzoeken. Dit 

doen ze door vragen te stellen, te kijken, te proeven, te voelen, te bewegen, te 

ruiken en te spelen. Voor één van de opdrachten die we daar mogen doen, hebben 

wij héél véél plastic doppen nodig!  

 

Onze vraag is of jullie met ons mee willen sparen zodat wij de opdracht goed 

kunnen uitvoeren.  

Op school staat een kartonnen doos waar de kinderen de doppen in kunnen verzamelen. 

Alvast bedankt namens groep 7 en 8! 

 

Even voorstellen…. Maatschappelijk werk op school 
Beste kinderen, ouders, grootouders en verzorgers van kinderen van Basisschool IKC Het Ravelijn, 

Iedereen doet zijn best om zijn of haar kind zo goed mogelijk op te voeden. Toch zijn er soms vragen over het 
opgroeien van uw kind op school en/of thuis. Bijvoorbeeld onzekerheid, contact met leeftijdsgenoten, druk of 
juist teruggetrokken gedrag enzovoort. Ook kan er sprake zijn van een echtscheiding, een sterfgeval of een 
andere vorm van verlies binnen het gezin. Vaak helpt het om er met iemand over te praten. 

Ik ben Dagmar Benink en ik ben als maatschappelijk werker betrokken op IKC Het Ravelijn. U kunt bij mij terecht 
wanneer u vragen heeft over opvoeden en opgroeien maar ook als u tegen andere problemen aanloopt 
waardoor er onrust ontstaat binnen uw gezin. 

We kunnen samen kijken naar uw vragen en mogelijke oplossingen. Indien 
gewenst kan ik ook met uw kind in gesprek gaan. We kunnen afspreken op school, 
bij u thuis of op het kantoor van het Algemeen Maatschappelijk Werk in 
Westervoort. Er zijn geen kosten verbonden aan de gesprekken. 

U kunt mij benaderen via de leerkracht of intern begeleider, maar u kunt mij op 
maandag, dinsdag en donderdag ook rechtstreeks bereiken op 06-13404319 of 
mailen naar d.benink@santepartners.nl 

In de oneven weken ben ik op maandag van 8.45 uur tot ongeveer 10.30 aanwezig 
op Het Ravelijn. Loopt u gerust eens binnen.   
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Sinterklaas 

Nog heel even wachten…. 

Vrijdag 3 december is het dan zover, ons Sinterklaasfeest! 

Wij hopen dat de Sint en zijn gezellige pieten ons IKC komt bezoeken 

deze dag. Wij zijn in ieder geval al volop bezig met een leuke planning 

en gezelligheid voor de sfeervolle dagen die komen. Wellicht is het fijn 

om alvast een paar belangrijke datums met u te delen zodat u deze 

kunt noteren. Meer uitgebreide informatie hierover komt tegen die 

tijd. 

• Maandag 8 november start de 1e aflevering van het Sinterklaasjournaal. De groepen 1 t/m 4 volgen dit ook 

op school.  

• Woensdag 10 november worden de lootjes getrokken in de groepen 5 t/m 8. 

• Maandag 22 november is het tijd voor het zetten van de schoen! De peuters, groep 1/2 en groep 3/4 komen 

om 18.00 uur tot 18.45 uur op school. Wij zouden het leuk en gezellig vinden als ze in de pyjama komen. 

Hier zal na een gezellig sfeervol samenzijn de schoen worden gezet. De kinderen van groep 5 t/m 8 zetten 

de schoen op deze dag voordat ze naar huis gaan. 

• Maandag 29 november nemen alle kinderen van groep 5 t/m 8 hun surprise mee, deze wordt 

tentoongesteld in de hal. Zodat we er allemaal even van kunnen genieten voordat het wordt overhandigd 

aan de nieuwe eigenaar. 

• Vrijdag 3 december is het tijd voor het Sintfeest op het Ravelijn. 

Wij hebben er nu al zin in! 

 

Wist u dat …. Lezen: 
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Het Ravelijn verwelkomt de Wattsons! 

Wij gaan voor duurzaam! 

Onlangs hebben we in samenwerking met Slim Opgewekt Scholen 17 
zonnepanelen gekregen. Maar bij verduurzaming gaat het niet alleen 
om de technische maatregelen, de educatie over duurzaamheid is 
minstens zo belangrijk. De kinderen van nu zijn de toekomst en zij 
krijgen immers het meest te maken met klimaatverandering. Daarom 
doet de school mee aan een educatief bewustmakingsprogramma over 
duurzaamheid: het Wattsons lab! 

Opdrachten in het Wattsons laboratorium 
Op 3 en 4 november stond het duurzame laboratorium van de 
Wattsons op IKC Het Ravelijn.  

De Wattsons zijn slimme onderzoekers en weten hoe je goed voor de 
aarde zorgt. In het lab konden kinderen veel ontdekken over afval, 
eten, water en energie. Twee Wattsons kwamen langs en ontvingen 
elke keer een klas bij het lab. Ze gingen met de leerlingen in gesprek 
over duurzaamheid, deden allerlei proefjes over energie, bespraken 
wat de impact van water op aarde is, deden de afvalquiz, legden 
zonne-energie op een leuke manier uit en nog veel meer! 

Kijk voor meer informatie over verduurzaming op 
www.slimopgewekt.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slimopgewekt.nl/
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Nationaal schoolontbijt dinsdag 2 november 
 

Het Nationaal schoolontbijt op dinsdag 2 november was een succes!  

We hebben door de hele school heen genoten van een uitgebreid ontbijt.  
Van volkorenbrood/bolletjes tot heerlijke mini krentenbollen, met beleg en smeersels, yoghurt, melk en thee 
aangevuld met komkommer, paprika en appelpartjes. Een heerlijk gekookt ei was ook van de partij! Lekker en 
gezond. Gewoon een goed begin van de dag!  
  

 

Gezonde school: Schoolfruit op het Ravelijn! 

Aan de slag met EU-schoolfruit, daar krijg je een hoop energie van!  
In de week van maandag 15 november starten we met het EU-schoolfruit programma.  
Dit programma stimuleert kinderen samen groente en fruit te eten in de klas. Want gezonde voeding draagt bij 
aan een goede ontwikkeling van kinderen!  
Wij ontvangen 20 weken lang t/m april 2022 groente en fruit voor de kinderen. U hoeft uw kind(eren) op deze 
dagen ook geen fruit mee te geven voor het 10-uurtje. 
 
Nadere info over welke dagen het fruit wordt uitgedeeld in de klassen volgt nog via Social Schools. 
  

  
  

 


