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Beste ouders en verzorgers,  
Nog 1,5 week en dan kunnen we gaan genieten van een welverdiende vakantie.  
Wat begon als een normaal jaar is uiteindelijk ook deze keer geen gewoon jaar geworden.  
Met toch weer een sluiting van de school in december en alle maatregelen die in die tijd van 
toepassing waren kunnen we zelfs weer spreken van een bijzonder jaar.  

Een bijzonder jaar waar we met elkaar wel weer goed op terug kunnen kijken en wat we, zoals het nu 
lijkt, toch ook weer normaal af kunnen sluiten.  
We kunnen positief terugkijken op de laatste maanden. In de groepen is veel geleerd en hard gewerkt. 
Verder hebben we genoten van verschillende activiteiten waarbij we gelukkig ook weer steeds meer 
met ouders samen konden doen. Denk hierbij aan o.a. De excursie, inloopweek, schoolreis, kamp en 
natuurlijk de sponsorloop. Fijn dat we dit weer kunnen doen.  
En het is nog niet afgelopen, want de komende weken sluiten we nog af met het afscheid en de 
musical van groep 8 en de Juffendag! Samen maken we er nog twee mooie weken van.  
 
Zoals we vorige nieuwsbrief ook al schreven zijn we achter de schermen zijn we op school al druk bezig 
met de voorbereiding voor het nieuwe schooljaar.  
Volgend schooljaar pakken we weer mooie punten op. Zo zullen we de tevredenheidsenquête 
evalueren en verbeterpunten opstellen, gaan we aan de slag met de professionele dialoog om 
opleidingsschool voor de HAN te worden en gaan we een reken-verbeter-traject starten.    
Ook zullen we aandacht blijven besteden aan begrijpend lezen (Close reading) en het geven van goede 
instructies (EDI).  

Kortom allemaal mooie ontwikkelingen! 

Aan het einde van het jaar zullen we ook afscheid nemen van juf Carrie. Zij gaat, met haar gezin, het 
camperavontuur aan. We bedanken haar natuurlijk voor haar inzet en wensen haar alle goeds  
voor in de toekomst! 
 
En dan voor straks alvast een hele fijne vakantie. Geniet ervan! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

Sponsorloop 
Bij deze blikken wij terug op de geslaagde en zonnige sponsorloop van vrijdag 1 juli! 
De kleuters begonnen deze ochtend met een warming-up op het schoolplein om vervolgens samen 
met de kinderen van groep 8 de rondes gaan lopen. Wat hebben de kleuters het goed gedaan! 
Naderhand hebben de kleuters de sponsorloop afgesloten met een lekker glas koude limonade en een 
lekker ijsje. 
Om 11 uur was het de beurt aan groep 3 t/m 8! Na een warming up hebben zij de rondjes gelopen op 
het grote veld bij park Steenderens. Na het startsein zijn ook deze groepen met vol enthousiasme gaan 
rennen! Petje af hoor! 

Erg leuk dat er veel ouders, opa's oma’s en andere toeschouwers zijn gekomen om de kinderen aan te 
moedigen. Onder het genot van een kopje koffie/thee of een glaasje water hebben we er een mooie 
ochtend van gemaakt. 

Al met al een geslaagde sponsorloop! 

De kinderen hebben de gestempelde kaart mee naar huis gekregen, nu is het zaak om het geld bij 
elkaar te zamelen. Tot en met aankomende donderdag kan het verzamelde sponsorgeld ingeleverd 
worden bij de juf van uw kind. Vrijdag 15 juli gaan wij ons buigen over de opbrengst van de 
sponsorloop. Op deze dag zullen we het bedrag, om 13.45 uur ook bekend maken op het schoolplein. 

Bedankt voor alle enthousiasme, en een speciaal bedankje aan de sponserende ondernemers! 

Een fijn weekend en een vriendelijke groet van de oudervereniging! 
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Afname CITO-leerlingvolgsysteem 
De afgelopen weken zijn in de groepen 3 t/m 7 de E-toetsen van het CITO-LOVS afgenomen. 
Groep 8 hoeft deze niet meer te maken, omdat zij al de centrale eindtoets hebben gemaakt in april. 
  
De volgende toetsen zijn afgenomen: 
Groep 3 t/m 7: Rekenen-wiskunde, Spelling (+Spelling Werkwoorden in groep 7), Begrijpend lezen, Avi 
  
De resultaten van deze toetsen gebruiken we om te bepalen hoe de leerlingen er op dit moment voor 
staan. Hebben de leerlingen voldoende groei doorgemaakt, wat gaat goed en waar is nog iets extra’s 
nodig? Vervolgens stemmen wij ons onderwijs daar weer op af. 
De resultaten van uw zoon of dochter vindt u terug op het tweede rapport dat u inmiddels heeft 
gekregen. 
 

 

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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Vakantierooster 2022 – 2023 en studiedagen 
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 

 

Studiedagen schooljaar 2022-2023 

21-10-2022 

07-12-2022 

13-02-2023 

06-04-2023 

08-05-2023 

30-06-2023 

We doen er alles aan deze planning in stand te houden. Echter zijn we nog met een paar partijen in overleg over 

de invulling van sommige studiedagen. Mochten er toch nog wijzigingen plaatsvinden dan zullen we dit 

vroegtijdig met u communiceren. 

 

Neemt u een kijkje op onze website? 

 

www.ikchetravelijn.nl  

 

Inloopweek  
Deze week (11 t/m 15 juli) is het weer inloopweek.  
U bent van harte welkom om van 08.20-08.45 uur een kijkje te nemen in de groep! 
 
Tot ziens! 

http://www.ikchetravelijn.nl/
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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! 

Schoolreis: wat een heerlijke dag 😊  

De afgelopen 2 weken hebben we regelmatig het schoolreisje voorbij horen komen. Kinderen hadden 

er onwijs veel zin in. Soms zo enthousiast dat ze even wat moesten ventileren over de dag die komen 

ging. Afgelopen dinsdag was het dan zover. De bussen stonden klaar voor vertrek. Een dag met veel 

plezier en lachende kinderen. Zowel in Toverland als Megapret was er binnen en buiten van alles te 

doen voor de kinderen.  Al met al een geslaagde dag! 

 

Een kleurrijke binnenkomst dankzij IKC het Ravelijn 
Binnenkort kunt u in de Coop weer genieten van een kleurrijke muur gevuld met tekeningen in de 

kleuren van de regenboog. Als dank ontvangen we binnenkort een heerlijk ijsje voor alle kinderen van 

school. 

 

Schoolfruit 
YES, we doen weer mee! 

Ook komend schooljaar krijgen de kinderen weer 3 dagen in de week schoolfruit. Welke dagen dit 

zullen worden, is nog niet bekend. Lijkt het u leuk om te helpen het fruit te schillen en snijden? Dan 

horen we dit graag. U kunt dit doorgeven aan juf Heidi via Social Schools 

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
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Beste ouders, 
Van 5 september 2022 t/m 10 februari 2023 krijgen uw kinderen op school gratis drie porties groente en 

fruit per week. Onze school doet namelijk mee aan het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma! Ook zijn er 

lessen over fruit, groente en gezonde voeding.  

 

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is 

niet alleen gezond, maar ook leuk!  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

EU-Schoolfruit op IKC Het Ravelijn 

De drie vaste groente- en fruitdagen worden in week 29 bekend 

gemaakt! 

Wij ontvangen de levering van leverancier Olympic fruit B.V. 

 

Wilt u weten welke soorten fruit of groente uw kinderen 

wekelijks ontvangen? Schrijf u dan in voor de speciale 

nieuwsbrief voor ouders via 

www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief. U kunt de 

wekelijkse levering ook bekijken op de website van EU-

Schoolfruit: www.euschoolfruit.nl. 

Het EU-Schoolfruit is een goede start om de aanbevolen 

hoeveelheid groente en fruit per dag te halen. Geeft u zelf ook 

fruit mee op de overige dagen? 

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de 

Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en 

het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma 

wordt ondersteund door het Voedingscentrum. 

De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouders 

géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op www.euschoolfruit.nl.   

Op naar een lekker en gezond schooljaar! 
 

 

Team EU-Schoolfruit 

www.euschoolfruit.nl 

euschoolfruit@wur.nl   

0317- 485966 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
http://www.euschoolfruit.nl/
http://www.euschoolfruit.nl/
http://www.euschoolfruit.nl/
mailto:euschoolfruit@wur.nl

