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In deze nieuwsbrief o.a:  
 

- Beste ouders/verzorgers 
- Formatie 
- Juf Carrie gaat ons verlaten en even voorstellen nieuwe juf: Moniek den Hartog 
- De projectgroep op Het Ravelijn 
- Groep 8 gaat op kamp 
- Social Schools; een bericht sturen aan een leerkracht 
- De laatste inloopweek van 11 t/m 15 juli 
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Beste ouders en verzorgers,  
En zo is de laatste periode van ons schooljaar alweer aangebroken, genietend van het zonnige weer.  
De zon geeft ons energie en een goed gevoel. Samen kunnen we weer lekker naar buiten om te 
spelen, leren en/of gymmen. Fijn dat dit allemaal weer kan.  
 
Achter de schermen zijn we op school al druk bezig met de 
voorbereiding voor het nieuwe schooljaar.  
Wat gaan we doen met de formatie? Welke nieuwe items 
pakken we samen aan?  En hoe kunnen we volgend jaar ook 
weer meer activiteiten organiseren waarbij we u kunnen 
uitnodigen? 
Allemaal belangrijke en leuke thema’s om met elkaar over na 
te denken. 
 
Zeker het laatste punt, want de samenwerking met u is een 
belangrijke succesfactor voor de kinderen. 
Samen met de OV werken we aan een paar leuke activiteiten waarbij we u ook weer kunnen 
uitnodigen. Het zit nog in de pen, maar binnenkort hoort u hierover meer.  
 
Ook het schoolreisje komt dichterbij. Leuk! We maken weer een fantastische dag van. 
Naast schoolreis hebben we natuurlijk ook nog op kamp van groep 8 en voorbereiding voor de 
eindmusical. Altijd een hoogtepunt van het schooljaar!  
Verder hebben we de komende nog een aantal vrije dagen; Hemelvaartsdag en de vrijdag na 
Hemelvaart, tweede Pinksterdag en onze laatste studiedag op 29-6.  
In de weken van 7 t/m 24 juni worden de LOVS Cito toetsen afgenomen. Deze toetsen nemen wij af 
om onze onderwijskwaliteit goed te kunnen blijven monitoren en te evalueren zodat we ons aanbod 
nog beter af te kunnen stemmen.  

Wij wensen u veel zonnestralen en mooie vrije dagen toe! 

 

Formatie 
Intern zijn we natuurlijk alweer druk bezig met het organiseren van volgend schooljaar. Wat gaan we 
doen? Waar gaan we ons in scholen en wie gaat welke groep doen zijn belangrijke thema’s.  
Ook voor u is het natuurlijk fijn te weten bij wie uw kind(eren) volgend jaar in de groep komen.  
Binnen onze stichting, Liemers Novum, hebben we afgesproken dit op 10 juni met de ouders te 
communiceren. Dit omdat op sommige scholen leerkrachten wisselen van werkplek. Door dit samen te 
communiceren voorkomen we onduidelijkheden.  
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Juf Carrie gaat ons verlaten en even voorstellen nieuwe juf….. 
Mogelijk heeft u het al gehoord, maar juf Carrie (groep 8) gaat onze school aan het einde van dit 
schooljaar verlaten. Zij gaat namelijk met haar gezin op wereldreis. We vinden het natuurlijk erg 
jammer dat we afscheid van haar moeten nemen en bedanken haar hier nu alvast voor haar enorme 
inzet, maar bovenal wensen we haar en haar gezin natuurlijk heel veel plezier met dit avontuur! 
 
Wanneer er iemand vertrekt op school ontstaat er natuurlijk vacatureruimte. Zo was dit ook nu het 
geval. In april hebben we daarom een vacature uitgezet en we zijn blij u te kunnen melden dat we 
deze vacature hebben kunnen invullen.  
In het nieuwe schooljaar komt Moniek den Hartog ons team versterken. We zijn hier erg blij mee en 
wensen Moniek een fijne tijd toe op onze fantastische IKC!  
 
Natuurlijk kunt u volgend jaar even binnenlopen en kennismaken met Moniek, maar eerst stelt ze zich 
ook graag even aan jullie voor in deze nieuwsbrief.  
 
 
 
Beste kinderen en ouders van Het Ravelijn, 
 
Als nieuwe leerkracht op deze school wil ik me graag via 
deze weg even voorstellen. 
Ik ben Moniek den Hartog. Ik ben 40 jaar en woon 
samen met Frank en onze twee kinderen Floor (8 jaar) 
en Moos (5 jaar) in Zevenaar. In mijn vrije tijd geniet ik 
van uitstapjes met mijn gezin, van een festival of 
concert en lees ik graag een boek.  
Ik heb zo'n 20 jaar met veel plezier lesgegeven aan de 
groepen 7 en 8 op een school in Renkum. De afstand en 
de drukte op de weg maakte dat ik een fijne baan 
dichterbij huis zocht. Het Ravelijn kwam op mijn pad en 
al snel raakte ik super enthousiast over deze leuke 
school.  
Aankomend schooljaar ben ik op maandag, dinsdag en 
vrijdag werkzaam op Het Ravelijn.  
Ik heb ontzettend veel zin om er samen een fijn schooljaar van te maken.  
Hebben jullie vragen, wil je iets weten of gewoon even gedag zeggen? Kom gerust naar me toe, dat 
vind ik alleen maar heel leuk.  
 
Voor nu wens ik jullie een fijne zomer toe en tot ziens in het nieuwe schooljaar! 
 
Groetjes Moniek 
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Projectgroep 
Wist u dat wij op het Ravelijn een projectgroep hebben? 

Kinderen die meer uitdaging nodig hebben dan de reguliere lesstof biedt kunnen meedoen met de 
projectgroep. De leerkracht geeft, in overleg met de IB-er, de hoogbegaafdheidscoördinator en de 
ouders, aan of deze behoefte bij een leerling bestaat. 

In de projectgroep werken wij aan allerlei vaardigheden. Onderzoekend leren, het ontwikkelen van 
21e-eeuwse vaardigheden en samenwerken zijn belangrijke doelen die aan bod komen. Kinderen die 
in de projectgroep komen hebben niet altijd leren leren, zij weten vaak dingen vanzelf. Het komt ze 
zogezegd meestal aanwaaien. Het gevolg kan zijn dat wanneer er echt eisen worden gesteld, 
bijvoorbeeld bij een moeilijke toets waarvoor geleerd moet worden, de paniek toeslaat of dat 
kinderen gaan onderpresteren. 

Door de opdrachten in de projectgroep worden de kinderen uitgedaagd om ook dingen die ze lastig 
vinden aan te gaan en manieren te onderzoeken om zich de stof eigen te maken. Wij willen bereiken 
dat deze kinderen leren leren in een veilige en gezellige sfeer. 

Wij werken in de projectgroep in thema’s. Dit schooljaar hebben we het bijvoorbeeld al gehad over 
bacteriën en virussen en op dit moment zijn we bezig met lengtegraden en breedtegraden. De 
kinderen zijn enthousiast. Sommige kinderen kijken er echt naar uit om op woensdag een uurtje 
buiten hun eigen groep te werken aan het project. Terwijl er echt wel iets van ze verwacht wordt! 

De foto’s geven een kleine indruk van hoe het werken in de projectgroep er uitziet 
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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! 

 

 

 

 

 

Studiedag 

Vorige week maandag, 9 mei, hebben we als team een studiedag gehad. We zijn geschoold in 

communicatie. Daarbij hebben we inzicht gekregen in onze eigen communicatiestijl aan de hand van 

onze eigen unieke streepjescode. Door dit inzicht weten we waarom we op een bepaalde manier 

communiceren en herkennen we communicatiestijlen van een ander beter. Hierdoor zijn we in staat 

om onze communicatie te verbeteren. We hopen dat u dit ook gaat merken, want communicatie is de 

basis voor onze goede samenwerking!  

  

 

 

 

 

mailto:directie.ravelijn@liemersnovum.nl


 

 

6 

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 

 

Groep 8 gaat op kamp!! 

Het is eindelijk zover! We eindigen het schooljaar  
in groep 8 op een onvergetelijke manier:  
 
We gaan 23, 24 en 25 mei op kamp!! 

De reis gaat dit jaar op de fiets naar Zeddam. Daar zullen we verblijven in het scoutinggebouw van 
scouting St. Oswaldus. Het gebouw bevindt zich aan de rand van het dorp en dicht bij het bos waar we 
leuke activiteiten zullen organiseren. 

We gaan er een mooie tijd van maken! 

 

Neemt u een kijkje op onze website? 

 
 

 

 

 

 

www.ikchetravelijn.nl  

http://www.ikchetravelijn.nl/
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Fietsexamen groep 7 

Vorige week heeft groep 7 het praktisch verkeersexamen gedaan.  

Hierbij moesten de kinderen in Westervoort een parcours afleggen op de fiets. Onderweg zaten er 

verschillende mensen langs de weg om te kijken of de kinderen op een goede en veilige manier 

deelnamen aan het verkeer. Naderhand kregen alle kinderen te horen of ze geslaagd waren voor dit 

verkeersexamen.  

En? 

 

 

 

Alle kinderen zijn geslaagd! Complimenten groep 7. Goed gedaan! 

 
Inloopweek  
Voor de meivakantie vond wederom een succesvolle inloopweek plaats  
op onze school. Het is fijn om alle ouders, opa’s, oma’s, ooms, tantes en 
andere geïnteresseerden tijdens de inloopweken in ons gebouw te 
verwelkomen. Ook volgend schooljaar zullen we de inloopweek weer 
inplannen. De leerlingen laten u graag de klas zien en vertellen u over de 
invulling van de dag en wat zij allemaal beleven. Dit jaar plannen we nog 1 inloopweek. In eerdere 
berichtgeving hadden we die gepland in de laatste schoolweek. Echter gezien alle activiteiten in die 
week komt dit minder goed uit. De laatste inloopweek plannen we daarom van 11 t/m 15 juli. We 
hopen ook dan weer op een grote opkomst! 

 
Social Schools: persoonlijk bericht sturen aan de leerkracht 
Sinds 1 mei zijn binnen Social Schools de gesprekken (chat) en de persoonlijke berichten samengegaan 
in de nieuwe gesprekkenfunctie. 
We hebben gemerkt dat niet iedereen de mogelijkheid om een persoonlijk gesprek te starten heeft 
kunnen vinden. Op de volgende website staat heel duidelijk hoe dit werkt:  
https://support.socialschools.eu/hc/nl/articles/4417056467218-Gesprekken-en-persoonlijke-
berichten-gaan-samen 

We hopen dat het met deze uitleg allemaal lukt.  
Mocht u toch nog vragen hebben, dan horen we dit natuurlijk graag! 

https://support.socialschools.eu/hc/nl/articles/4417056467218-Gesprekken-en-persoonlijke-berichten-gaan-samen
https://support.socialschools.eu/hc/nl/articles/4417056467218-Gesprekken-en-persoonlijke-berichten-gaan-samen

