
 
 

  

Jaargang no.3 nummer 02  
01-10-2021 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 



 

 

2 

Een goede start gemaakt! 
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 Dans je Fit. Zo gingen we met veel 

beweging het nieuwe jaar in! Erg leuk!  

 

We gaan er een gezellig en leerzaam schooljaar van maken, waarin het erop lijkt dat we steeds meer naar het 

‘oude’ normaal kunnen en de Corona situatie onder controle kunnen krijgen en houden.  

De komende weken blijven we nog even doen wat we deden. Met het team zullen we in deze periode ‘de 

toekomst’ bespreken. Hoe gaan we de versoepelingen doorvoeren, wat gaan we weer invoeren en wat willen 

we zo houden? Natuurlijk zullen we zodra we dit besproken hebben dit weer snel met jullie communiceren.  

 

In 2021-2022 gaan we ook weer mooie onderwijsplannen realiseren om ons onderwijs nog verder te 

verbeteren! Sommige plannen zijn een vervolg van de ingezette verbeteringen van afgelopen jaren, andere zijn 

nieuw.  Zo zullen we verder werken aan de Dalton-kernwaarden: effectiviteit, samenwerking en reflectie. En 

pakken we EDI en Gynzy verder op. Nieuwe onderwerpen zijn begrijpend lezen, verdere implementatie van 

Kwink (Sociaal emotionele ontwikkeling) en doelgericht werken in groep 1-2.  

 

Kortom: ook in schooljaar 2021-2022 weer mooie ontwikkelingen.  

 

Lesley Janssen 

Schoolleider IKC Het Ravelijn 

 

Lesley maandag en vrijdag afwezig 
Sinds twee weken is Lesley op maandag en vrijdag niet aanwezig op Het Ravelijn.  

Dit omdat hij tijdelijk de directeur van ’t Scathe in Pannerden vervangt. Zoals het er nu uit ziet zal dit tot de 

Kerstvakantie duren.  

Natuurlijk is hij op deze dagen wel gewoon bereikbaar via telefoon, Social Schools of de mail.  

 

Kleuterklets 
"Ben jij een SUPERHELD?" vraagt een van de kinderen wanneer er plotseling 

een man in de deuropening staat om een sleutel af te geven.  

"Nou, zegt de man, dat weet ik niet, maar ik heb net wel jullie verwarming 

gemaakt". Dit vinden wij natuurlijk een enorme heldendaad en dus krijgt de 

beste man een groot applaus 👏🏼👏🏼👏🏼 
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Schoolreisje! 

Schoolreis 2021 was TOP! 
 
Wat hebben we er lang naar uitgekeken, eindelijk mochten we gaan!  
Het was de perfecte zonnige 28 september dag! 
Jullie (ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s) al zwaaiend langs de zijlijn. De kinderen vol van enthousiasme, 
klaar om het avontuur aan te gaan. De juffen en alle extra hulp aanwezig die dag zaten met een grote glimlach 
in de bus of in de auto. 
 
De groep 1/2, 3 en 4 op bezoek bij Jan Klaassen. Zowel binnen en buiten veel vertier.  
Van trein rijden, een mega-speeltuinpark tot glijden van de regenboog. Niks was te gek! Ze hebben ook een 
geweldige voorstelling bezocht en genoten van een frietje met wat lekkers en een ijsje toe.  
Moe maar voldaan kwamen ze weer aan bij het Ravelijn. 
 
De groepen 5 t/m 8 gingen het avontuur aan in Toverland. Daar waar water, achtbanen, 
speeltuinen en magische plekken te bezoeken waren. Waar ze zichzelf konden overtreffen 
en dat ook zeker hebben gedaan! Een plek waar ze samen nieuwe herinneringen hebben 
gemaakt. 
 
Een dag voor in de boeken!! 
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Versoepelingen Corona 
Zoals u weet kan er gelukkig weer veel meer in onze maatschappij. Dit is natuurlijk ook zo bij ons op school. 
Zoals u al heeft kunnen lezen in mijn voorstukje zullen ook wij gaan versoepelen. We willen dit alleen wel 
gedegen doen. Daarom hebben we nog wat tijd nodig om met het team een plan te maken.  
Wat houden we zoals het is en waarin kunnen we versoepelen zijn thema’s die we dan bespreken. Dit houdt in 
dat we tot de herfstvakantie het nog even houden zoals we het nu doen.  Wanneer we het plan klaar hebben 
zullen we dat natuurlijk weer met u communiceren. 
 

Nieuwe beslisboom: 

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

nieuwe richtlijnen. Door de nieuwste aanpassingen is er een nieuwe beslisboom in de maak. 

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

 

Aanmelden broertje of zusje? Of nieuwe aanmelding? 

Wat fijn, dat u uw zoon of dochter bij ons aanmeldt! 

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 

• Maak samen een afspraak voor een kennismakingsgesprek.  

Tijdens dat gesprek kunt u vragen stellen en krijgt u informatie 

over onze school.  

Leerlingen uit grroep7 en/of 8 geven u een rondleiding door onze 

school. 

 

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. 

 

 

https://www.boink.info/beslisboom

