
 
 

  

Jaargang no.4 nummer 01 
12-10-2022 

In deze nieuwsbrief o.a:  

 
- Enkele weken onderweg 
- IKC-gids schooljaar 2022-2023 
- De Gouden weken 
- Vrijdag 21 oktober: Studiedag 
- Aanmelden broertjes/zusjes 
- Corona 
- Pleegouders gezocht 
- AVG – toestemmingen Social Schools 
- Leerling-gegevens: Zijn deze up-to-date? 
- Even voorstellen: Dagmar Benink 

  

 

 



 

 

2 

Enkele weken onderweg! 

Enkele weken onderweg! 
We zijn alweer een aantal weken onderweg en we kunnen wel zeggen dat we een goede start 

gemaakt hebben. Het schooljaar hebben we op een leuke manier geopend samen met Movesatschool. 

Zo gingen we met veel beweging het nieuwe jaar in! Fijn om jullie allemaal weer te zien! 

 

We gaan er een fijn en leerzaam schooljaar van maken, waarin we hopen dat Corona weer minder 

bepalend is dan afgelopen jaar. Maar mocht dit toch het geval zijn, dan zijn we goed voorbereid en 

zullen we er dan ook het beste van maken. Dit schooljaar hebben we weer een aantal mooie 

ontwikkelingen op de planning staan. Zo gaan we verder met het verbeteren van onze instructies, 

gaan we aan de slag met ons rekenonderwijs en onze Dalton-kernwaarden.  

We doen dit natuurlijk met het hele team. Zo hebben we vakgroepen waarin leerkrachten zitten. Zij 

nemen het team mee in de ontwikkelingen en verbeteringen. De vakgroepen zullen u, via deze 

nieuwsbrief, regelmatig op de hoogte houden. 

Op naar een mooie jaar! 

Lesley Janssen 

Schoolleider IKC Het Ravelijn 

 

 

 

 

IKC-gids/schoolkalender  

De vernieuwde schoolgids is inmiddels te vinden op onze website: 
www.ikchetravelijn.nl    
 

De kalender met daarin alle activiteiten kunt u vinden in Social 
Schools.  
 

Zijn er zaken die u toch nog mist? Dan horen we dat natuurlijk graag! 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.ikchetravelijn.nl/
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Gouden weken 
We starten ieder schooljaar met ‘De Gouden 
Weken'. Tijdens deze eerste weken van het 
schooljaar is er aandacht voor het 
groepsdynamisch proces dat elke groep, ieder 
jaar opnieuw, doorloopt.  
We vinden het belangrijk hier elk jaar weer 
extra aandacht aan te besteden.  
Iedereen wordt gezien en hoort erbij!  
In de groepen is er tijdens deze weken extra 
aandacht voor groepsvorming en  
sociaal-emotionele ontwikkeling; elkaar leren 
kennen, contact en verbinding maken.  
Centraal hierbij staat de vraag hoe de 
kinderen als groep met elkaar willen 
samenleven.  
 
Samenwerken aan worden wie je wilt zijn! 
 
 
 

 
Leerling-gegevens up tot date  

Mochten er wijzigingen zijn in uw persoons- of adresgegevens dus kunt u deze zelf veranderen binnen 
Social Schools. Daarnaast vragen wij u deze wijzigingen door te geven aan de leerkracht van uw 
kind(eren) of per mail te versturen naar admin.ravelijn@liemersnovum.nl 
Op deze manier houden wij onze schooladministratie actueel. 

 
 
Studiedag vrijdag 21 oktober  

Op vrijdag 21 oktober staat de eerste studiedag van dit 
schooljaar gepland. De kinderen zijn deze dag vrij. Het 
team zal deze dag onder begeleiding van een extern 
deskundige kennis werken aan onze visie op het huidige 
rekenonderwijs. Dit zullen we het komende jaar 
meerdere keren op de agenda zetten. Samen kijken we 
dan ook kritisch naar onze methode, de doelen en hoe 
we nog beter kunnen aansluiten bij de 
onderwijsbehoeften van de kinderen. In de middag 
gaan we aan de slag met communicatie. We hebben het 
dan over onze professionele dialoog met elkaar, ouders, kinderen, stagiaires en andere externen. Doel 
is hierbij beter zicht te krijgen op onze eigen communicatiestijlen en hoe we dit kunnen verbeteren. 
Twee mooie onderwerpen om de dag mee te vullen.   
 

mailto:admin.ravelijn@liemersnovum.nl
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Aanmelden broertjes/zusjes  

Wanneer uw kind 4 wordt, is hij of zij meer dan welkom bij 
ons op school!  
Wij vinden het fijn aanmeldingen van broertjes/zusjes tijdig 
te ontvangen, zodat wij een goed beeld hebben van het 
aantal kinderen dat bij ons op school komt. Bij de 
groepsindeling kunnen we hier dan rekening mee houden.  
Wilt u uw kind aanmelden?  
Kom gerust binnen om een aanmeldformulier op te halen! 
 
 

Corona  
Op dit moment zijn de besmettingscijfers dermate laag dat er geen specifieke maatregelen van kracht 
zijn op onze school. We merken echter wel dat corona weer de kop opsteekt.  
Dat betekent dat we kinderen blijven wijzen op het nut van handen wassen, hoesten/niezen in de 
elleboog en goed ventileren. 
 
Heeft uw kind Corona? Dan vragen we u dit door te geven aan de leerkracht. 
Bij een positieve testuitslag in de groep van uw zoon/dochter zullen wij u hierover via Social Schools 
informeren.  
 
Ter voorbereiding op een eventuele heropleving van het coronavirus hebben we op school een 
draaiboek gemaakt. Dit draaiboek beschrijft welke maatregelen en acties we als school nemen als zich 
een bepaalde situatie voordoet. Dit is een aanvulling op ‘het sectorplan corona’ dat door de overheid 
voor het onderwijs is ontwikkeld. 
 
 

Pleegouders gezocht  

Wellicht heeft u, de afgelopen weken, het spandoek 
aan het hek op onze school zien hangen waarbij wij 
het tekort aan pleegouders onder de aandacht 
brengen. In onze omgeving zijn nog veel kinderen 
die wachten op een plek in een pleeggezin en hier 
geen uitzicht op hebben. Samen met elf gemeentes 
in Centraal Gelderland en pleegzorgorganisaties 
Entrea Lindenhout, William Schrikker Gezinsvormen 
en Pactum bundelen wij onze krachten. Wij zetten 
ons met verschillende acties in om op deze manier 
meer pleegouders te vinden. Onlangs ging 
bijvoorbeeld de spandoekenactie van start waaraan ook wij meedoen. 
 
Wilt u iets doen? Heeft u tips? Of wilt u meer weten over het pleegouderschap?  
Kijk op: www.ikwilpleegouderworden.nl   
 

http://www.ikwilpleegouderworden.nl/
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AVG – Privacy > toestemmingen 

De AVG is een wet die de privacy van ons allen 
beschermt. Volgens de wet moeten ouders 
toestemming verlenen voor het publiceren van 
bijvoorbeeld foto’s op verschillende platformen.  
Wij hebben dit geregeld in Social Schools. Binnen 
Social Schools kunt u hiervoor per kind uw 
voorkeursinstellingen aangeven.  
Op de afbeelding hiernaast kunt u zien hoe u deze 
instellingen in de app kunt wijzigen.  
 
Wij willen u vragen voor al uw kinderen op korte 
termijn uw voorkeuren door te geven. Dan hebben wij 
ook dit weer up-to-date! Alvast bedankt! 
 
 
 

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 
uw basisschool. 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 13.00 tot ongeveer 15.00 

aanwezig op Het Ravelijn. Loopt u gerust eens binnen.  

mailto:d.benink@santepartners.nl

