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Ontwikkelingen op IKC Het Ravelijn 
We zitten op dit moment weer in een bijzondere periode. Op het moment van schrijven deden we er alles aan 

om de school ‘open’ te houden. Dat lukte redelijk goed door de enorme flexibiliteit van onze leerkrachten, het 

aanpassingsvermogen van onze kinderen en de samenwerking met u. 

Maar toch zijn we ingehaald door de tijd en hebben we vandaag al onze laatste dag voor de vakantie. En dag die 

we feestelijk afsluiten met een Kerstbrunch verzorgd door de oudervereniging.  

Zo sluiten we het jaar toch weer anders af dan we zouden willen. Een jaar waarin we weer veel met elkaar 

hebben meegemaakt, maar nog belangrijker; een jaar waarin we veel voor de kinderen gewoon hebben kunnen 

laten doorgaan! Dat hebben we samen toch maar mooi geregeld! Dank daarvoor! 

 

Ook zijn de ontwikkelingen op het gebied van ons onderwijs gewoon doorgegaan. Zo zijn we met het hele team 

bezig ons begrijpend leesonderwijs naar een hoger plan te tillen. Juf Carrie neemt het team, als begrijpend 

leesspecialist, hierin mee. Zij heeft een presentatie verzorgd op de studiedag en voorbeeld-les gegeven in groep 

6. Zo leren ook wij van en met elkaar. Ook Dalton, een belangrijke pijler binnen onze school hebben we 

behandeld. We hebben het gehad over de doorgaande lijn van onze rapportage en hoe we de daltondoelen 

hierin opnemen.  

Kortom mooie ontwikkelingen in een toch wel weer bijzondere periode! 

#Dalton #Begrijpend Lezen #Samenwerken 

Naast deze inhoudelijke zaken hebben we ook weer genoten van het Sinterklaasfeest en vandaag dus de 

Kerstbrunch). Samen met de oudervereniging hebben we dit kunnen organiseren. De kinderen en ook wij 

hebben hiervan genoten! Via Social Schools heeft ook u hopelijk een beeld gekregen van hoe het in de groepen 

geweest is.  

In deze periode is gezond eten ook iets waar we aandacht aan geven. We zijn gestart met het schoolfruit. Door 

kinderen 3x per week fruit en/of groente aan te bieden hopen we de kinderen mee te geven dat het belangrijk 

is gezond te eten. En dat fruit of groente dat je nog niet kent, best eens lekker kan zijn!  

Elke dag is er een ‘Snij-Ouder’ druk in de weer met alles klaar maken voor de groepen. Dank jullie wel! 

Kortom: Mooie ontwikkelingen dit jaar en op naar nog meer mooie ontwikkelingen volgend jaar! 

 

Lesley Janssen 

Schoolleider IKC Het Ravelijn 
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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! 

 

Van onze Kinderopvang 
 

Afscheid Giovanna Boland van BSO de Ruiters. 

 

Beste Ouders, 

Een jaar geleden heb ik me voorgenomen om op 1 januari 

2022 te stoppen met werken. De zorg voor mijn ouders 

werd in de loop ter tijd steeds intensiever en ik merk dat dat 

veel energie en tijd vergt. De combinatie werk en privé is 

daarom niet meer in balans. 

Ik heb er een jaar voor uitgetrokken om na zoveel jaren 
werken rustig afscheid te nemen. Ik heb met veel plezier in 
de kinderopvang gewerkt, op verschillende locaties In 
Zevenaar en Westervoort. 

Het werken met kinderen geeft mij altijd veel voldoening en 
vreugde, dat ik van hen afscheid moet nemen gaat mij erg 
aan het hart. 

Ik wil alle ouders van de BSO hartelijk danken voor de goede 
samenwerking, en hun lieve kinderen.  
Natuurlijk kom ik nog eens gezellig langs op de thee ff babbelen met de kinderen. 

Mijn laatste werkdag was donderdag 9 December. 

mailto:directie.ravelijn@liemersnovum.nl
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Sinterklaas is weer in het land. 
Alweer de laatste weken van het jaar. De Sint is weer in het land en vol 
verwachting klopt ons hart. Vorige week kwamen we in onze pyjama naar de 
locatie om gezamenlijk met de peuteropvang en de kleuterklas onze schoen te 
zetten. We lazen het verhaal van Milo en Fien en aten ondertussen een lekker 
speculaasje. Wat hebben we samen goed gezongen, de Sint en zijn Pieten 
hebben ons allemaal gehoord en de schoenen weer goed gevuld met wat 
lekkers! We genieten nog even van deze gezellige periode en sluiten het af 
met het grote Sinterklaasfeest…. 

Inloopochtend bij KDV Ravelijn en POV de Raven 
Op zaterdag 23 oktober is er voor de ouders van KDV Ravelijn en POV de 
Raven een inloop ochtend georganiseerd. Ouders konden deze ochtend 
onder het genot van een kop koffie of thee en wat lekkers een kijkje 
nemen in de groep en spelen met hun zoon/dochter in hun favoriete 
speelhoek. De kinderen konden weer even laten zien wat ze allemaal 
gedaan hebben tijdens het thema en er was gelegenheid voor contact 
met andere ouders. Omdat we ons nog steeds aan de corona 
maatregelen moeten houden vonden we het erg fijn dat we ouders toch 
even de gelegenheid konden geven om op een verantwoorde manier 
binnen te komen. Het was een geslaagde ochtend! 

Sinterklaasfeest op het Ravelijn 

Afgelopen vrijdag was een heerlijke dag, Sinterklaas en zijn pieten waren 
op bezoek bij ons IKC. Nadat juf Debora de Sint had ontvangen werd hij 
begeleidt naar het speellokaal. Uiteraard was het speellokaal Sint waardig 
versierd.  
De peuters, kleuters en groep 3/4 hebben ieders een fijn moment samen 
met de Sint en zijn Pieten gehad. Ze hadden van alles voorbereid voor de 
sint. Dansjes, liedjes en zelfs een mooi versje voor de Sint.  
De Sint is ook nog even bij groep 5/6 geweest en natuurlijk heeft hij zich 
ook nog even laten zien bij groep 7 en 8!  
 
De Sint gaf ook nog zijn  
complimenten  
toen hij al die mooie surprises in 
de hal zag staan. En terecht, we 
hebben echt een school vol 
creatieve leerlingen!  
Fijn dat we hier met z’n allen een 
week van hebben mogen 
genieten. 
 
 

We hebben enorm genoten van Sint en zijn Pieten! 
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Even voorstellen 

Hallo,  

Mijn naam is Teun van Leeuwen, Ik ben zeventien jaar oud en sinds dit jaar eerstejaars 

student van de Pabo in Arnhem (waar ik ook woon). Ik mag dit jaar tot in februari elke 

maandag en dinsdag stagelopen bij de groep 5/6 van juf Anouk.  

Mijn hobby’s zijn voetballen en afspreken met vrienden.  

Ik kwam op het basisonderwijs uit omdat ik het leuk vind om kinderen vooruit te 

helpen, ik hoop dat ook op deze school te doen. Ik ben enthousiast over de klas dus ik 

geloof dat we er een leuke paar maanden van gaan maken! 

Groetjes, Teun van Leeuwen 

Beste ouders, 
 
Mijn naam is Jade Kwant, ik ben twintig jaar oud en woon Nijmegen. Ik studeer de Pabo 
aan de HAN in Nijmegen en zit in mijn eerste jaar. Ik loop stage bij juf Anouk in groep 
5/6 en hier ben ik elke maandag en dinsdag te vinden tot de voorjaarsvakantie. In mijn 
vrije tijd boks en rugby ik, maar ik ben ook graag creatief bezig.  
Ik weet al vanaf jongs af aan dat mijn hart ligt in het onderwijs. Ik ben dan ook 
ontzettend enthousiast om in deze klas stage te mogen lopen en ik kijk uit naar alle 
leuke dagen die er nog gaan komen! 
 
Met vriendelijke groet, Jade Kwant 

 
 
Hoi,  
Ik ben Mellany Rothuizen en ik ben de nieuwe stagiair in groep ½.  

Ik ben 17 jaar en zit in mijn eerste jaar van de opleiding onderwijsassistent. Ik 

zal de rest van het schooljaar aanwezig zijn op de donderdag en vrijdag. 

Tot snel! Mellany                                                                              

Beste ouders, 

Ik ben Justin Bierhake, 18 jaar oud en ik kom uit Duiven. Ik loop stage in groep 5/6 van 
IKC Het Ravelijn tot en met juni 2022. Ik zit momenteel in mijn eerste jaar van de 
opleiding Onderwijs Assistent op Rijn en IJssel te Arnhem. Hier leer ik hoe ik met 
kinderen omga en hoe ik de leerkracht kan ondersteunen in het geven van goed 
onderwijs. Ik hoop na deze opleiding door te kunnen stromen naar de PABO. Ik wil later 
namelijk graag meester worden in het basisonderwijs. 

 

Ik ben enthousiast en gemotiveerd om samen met de kinderen op IKC Het Ravelijn mijn stage te volbrengen en 
ik kijk uit naar de toekomst! 

Groetjes Justin 
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Schoolfruit op IKC het Ravelijn 

Het schoolfruit en groente programma is een succes! 
Zelfs als er iets niet herkenbaars of aparts wordt 
geserveerd wagen de meeste kinderen een hap, 
soms zelfs met verassend resultaat.  
Ondanks de nu wat summiere inzet van schilhulp 
(door de beperkte regels) zijn wij blij dat er altijd een 
uitgestoken helpende hand te vragen is. Onze dank 

hiervoor. 
 

Social Schools > ziekmelden 
We merken dat Social Schools goed ontvangen is en dat bijna alle ouders een account hebben aangemaakt.  

Ook geven al veel ouders de ziekmelding door via Social Schools. Dit is voor ons heel fijn, omdat we niet altijd in 

de gelegenheid zijn de telefoon te beantwoorden. Doet u dit nog niet via Social Schools?  

Dan willen we u vragen dit toch eens te proberen! Alvast bedankt!  

 

 

 

Absentiemelding doen via de mobiele app 

Via de app op je telefoon kun je absenties bereiken  

via 'Administratie' in het menu: 

• Absentie melden. 

• Administratie > Naam van het kind > Absenties  

  > Absentie melden 
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Hele fijne feestdagen en een gelukkig 2022!! 

Omdat dit de laatste nieuwsbrief van dit jaar is wensen we iedereen vast:  

 


