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Denkt u aan de nieuwe 

schooltijden?  

Elke dag van  

08.30 uur tot 14.00 uur! 
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We gaan weer beginnen! 
Hierbij voor u de eerste nieuwsbrief van schooljaar 2021-2022.  

We hopen dat iedereen heeft genoten van een welverdiende vakantie en ook weer zin heeft in het nieuwe 

schooljaar. Wij in ieder geval wel. De afgelopen week is er op school alweer hard gewerkt om alles klaar te 

maken. We maken er een mooi jaar van! 

 

In deze eerste nieuwsbrief i.v.m. de start op maandagochtend, een update in verband met de Corona-

maatregelen en wat belangrijke zaken op een rijtje.   

We hopen u hiermee voor nu voldoende te informeren, zodat we maandag een goede start kunnen maken! 

Tot maandag! 

Team IKC Het Ravelijn 

Opening schooljaar 2020-2021 

Aanstaande maandag zullen we van start gaan met het nieuwe schooljaar!  

Wij hebben er super veel zin in en wachten met smart om alle kinderen weer te zien.  

We hebben een ludieke opening van het schooljaar voor de kinderen in petto. We zullen nog niet te veel 

verklappen, maar… we gaan in ieder geval swingend het nieuwe schooljaar in. 

Hopelijk hebben de kinderen er net zoveel zin in als  

wij, we maken er weer een TOP-jaar van! 

 

 

 

Sociaal emotionele ontwikkeling: Kwink! 
Dit jaar gaan we schoolbreed aan de slag met Kwink!  

Kwink is onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Elke 2 weken wordt er aan een 

gedragsregel aandacht besteed. Dit noemen we 'de Kwink van de week'.  

Wij zullen deze 'Kwink van de week' via Social Schools elke 2 weken met u delen.  

 
De Kwink van de Week voor de eerste 2 weken is:  

 
 
We maken de groep SAMEN! 
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Corona-update maatregelen bij halen en brengen van de kinderen 
Hoewel het qua Corona gelukkig de goede kant op gaat en we weer veel dingen normaal kunnen doen 

zijn we ook nu nog wel gebonden aan een aantal Corona-maatregelen. 

• Ook nu in het nieuwe schooljaar gaan de kinderen nog steeds alleen naar binnen en naar 

buiten. We kunnen nog geen grote groepen ouders /verzorgers ontvangen aangezien we de 1,5 

meter maatregel nog moeten hanteren.  

• Ouders en verzorgers kunnen wel weer fysiek overleggen met de leerkrachten. Dit kan wel 

alleen op afspraak zodat we de 1,5 meter maatregel kunnen blijven hanteren. 

• De kinderen gaan weer naar binnen bij de oorspronkelijke ingang.  

Groep 1-2: Ingang aan de linkerkant van het gebouw (bij het voetbalveld). De leerkrachten 

zullen de kinderen bij deze ingang op het plein opvangen.  

• Groep 3: Ingang aan de linkerkant van het gebouw (bij voetbalveld). Ouders/verzorgers van de 

kinderen van groep 3 mogen tot de herfstvakantie meelopen tot de ingang op het plein. 

• Groep 4 t/m 8: Ingang aan de rechterkant van het gebouw (bij het basketbalveld). De kinderen 

van groep 4 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen, 

 

Opmerkingen:  

- Houd tijdens deze ochtend 1,5 meter afstand tot niet- gezinsleden. 

- Volg de aangegeven haal- breng en looproutes zoals hierboven aangegeven.  

 

Nieuwe beslisboom: 

Er is een nieuwe beslisboom verschenen die weergeeft wanneer uw kind wel/niet op school kan zijn 

volgens de richtlijnen. Nieuw is dat kinderen van 4 tot en met 12 jaar die geen contact hebben gehad 

met een positief persoon met milde klachten naar school mogen. Ook is thuisblijven niet langer nodig 

wanneer een huisgenoot koorts of benauwdheidsklachten heeft. Wel blijft de regel van toepassing dat 

bij een eventuele positieve besmetting van een leerling de groep in quarantaine gaat. In dat geval 

schakelen we over op thuisonderwijs.  

De actuele digitale versie is in te zien via https://www.boink.info/beslisboom 

Vooralsnog blijven de basismaatregelen gelden. Dat betekent o.a. dat door volwassenen in en rondom 

onze school 1,5 meter afstand wordt bewaard. Het is voor ons dan ook nog niet mogelijk grote 

groepen volwassenen tegelijk in onze school te ontvangen. Wij vragen u dan ook om afscheid te 

nemen van uw kind bij de deur/ingang schoolplein (zie bovenstaande haal- en brengafspraken).  

Een uitzondering hierop wordt de eerste schoolweek gemaakt voor ouders van kinderen die nieuw 

starten op het Ravelijn.  

https://www.boink.info/beslisboom
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Het voeren van oudergesprekken is fysiek wel weer mogelijk. Dit wel alleen op afspraak.  

De ingeplande oudergesprekken (o.a. de keer-om-gesprekken) zullen weer fysiek op school 

plaatsvinden. De leerkrachten zullen u hierover verder informeren.  

De informatieavond zullen we hetzelfde vormgeven als afgelopen jaar. Dit kan, door de nog geldende 

maatregelen niet op school plaatsvinden. De leerkrachten zullen u een PowerPoint sturen met daarin 

de. 

 

Indeling groepen schooljaar 2021-20212: welke groep zit waar? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingang groep 1-2-3      Ingang groep 4 t/m 8 
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Gymrooster schooljaar 2020-2021 

Volgend schooljaar zullen de gymlessen weer op verschillende  

dagen ingepland worden. Dit zodat de kinderen weer twee keer  

per week gym hebben. Dit komt doordat het beweegteam, door  

andere keuzes vanuit de gemeente, volgend jaar nog maar 1  

gymles per groep zal geven. Dit zullen we aanvullen met een  

tweede les die gegeven wordt door de eigen leerkracht. 

 

 

 
 
 
Het gymrooster voor volgend jaar is: 
Woensdag: 

Dag            

Woensdag Groep Tijd Locatie Leerkracht bevoegd Opmerking 

  Groep 8 08.30-09.15 De Nieuwhof Beweegteam/ Tim Groep 8 om 08.20 uur aanwezig bij de gymzaal 

  Groep 7 09.15-10.00 De Nieuwhof Beweegteam/ Tim  

  Groep 3-4 10.00-10.45 De Nieuwhof Beweegteam/ Tim  

  Groep 5-6 10.45-11.30 De Nieuwhof Beweegteam/ Tim  

 

 

Vrijdag: 

Dag           

Vrijdag Groep Tijd Locatie Leerkracht bevoegd Opmerking 

  Groep 8 08.30-09.15 De Nieuwhof  Marieke Groep 8 om 08.20 uur aanwezig bij de gymzaal 

  Groep 5-6 09.15-10.00 De Nieuwhof  Anouk  

  Groep 3-4 10.00-10.45 De Nieuwhof  Miriam of Brigitte  

  Groep 7 10.45-11.30 De Nieuwhof  Esther  

 

De gymlessen van groep 1-2 zullen plaatsvinden in onze eigen speelzaal. Informatie over deze lessen 

volgt via de leerkrachten van groep 1-2 (Heidi en Henriëtte). 
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Vakantierooster schooljaar 2021-2022 inclusief studiedagen  

Hierbij sturen we u het vakantierooster inclusief studiedagen nog een keer voor schooljaar 2021-2022. 

Even alles op een rijtje! In dit rooster hebben we ook de studiedagen opgenomen. We zijn voor 

invulling nog in gesprek met enkele derden (trainers, opleiders) waardoor hier mogelijk nog wat in kan 

wijzigen. Dit is echter niet onze intentie. Wanneer dit gevolgen heeft voor een studiedag zullen we dit 

natuurlijk tijdig met u communiceren.  

Herfstvakantie  23 oktober t/m 31 oktober 2021 

Kerstvakantie  25 december 2021 t/m 9 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 6 maart 2022 

Goede vrijdag  15 april 2022 (vrijdag) 

2e Paasdag 18 april 2022 (maandag) 

Meivakantie incl. Koningsdag 23 april 2022 t/m 8 mei 2022 
Hemelvaart  26 mei 2022 t/m 29 mei 2022 

2e Pinksterdag 6 juni 2022 (maandag) 

Zomervakantie 23 juli t/m 4 september 2022 

 

Studiedagen: 

Studiedag 1 22 oktober 2021 

Studiedag 2 6 december 2021 

Studiedag 3 16 februari 2022 

Studiedag 4 LN  14 april 2022 

Studiedag 5 9 mei 2022 

Studiedag 6 29 juni 2022 

 

 

Vanuit de Kinderopvang (BSO, POV en KDV) Ravelijn. 
De Zomervakantie is weer voorbij. Op alle locaties hebben wij leuke activiteiten gedaan. Zo hebben we 
gesport, spelletjes gespeeld en gekookt. Het thema in deze vakantie was: Zomer.  
We hebben in themahoeken gewerkt waar de kinderen o.a. konden spelen met een parasol, een 
handdoek en koffers. In deze weken hebben we ook de Zomerschool gehad.  
Dat was erg leuk! Samen hebben we veel aan sport en spel gedaan onder leiding van Jodi van Monkey 
Moves. De oudste ukken van het KDV deden ook mee! Super! 
Verder hadden we ook het thema Muziek. Lekker samen zingen, dansen en muziek maken. Wat ging 
het allemaal weer snel voorbij. Vanaf 6 september begint de nieuwe schooldag weer.  
Daar hebben we ook heel veel zin in. Tot dan allemaal.  
 
Groetjes van BSO, POV en KDV Ravelijn.  
 

 


