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Beste ouders en verzorgers,  

Zoals beschreven in de vorige nieuwsbrief, communiceren wij in deze extra nieuwsbrief de 
groepsindeling voor schooljaar 2022-2023. We zijn blij om u dit nu al te kunnen melden, zodat u tijdig 
weet in welke groep en bij welke leerkracht uw kind volgend schooljaar komt.  
Samen met het team en de MR hebben we de afgelopen maanden kritische gekeken naar de 
mogelijkheden en hebben we deze besproken. Onderstaande verdeling is hieruit voortgekomen en we 
zijn hier erg blij mee. Uitgangspunt is hierbij natuurlijk ook dit jaar weer: een veilige en stabiele 
leeromgeving voor alle leerlingen.  
 
In het schema valt mogelijk de combinatie 2/3 op. Dit is een wat andere verdeling dan we in 
voorgaande jaren gehad hebben. Dit heeft vooral te maken met het leerlingaantal en de groei in groep 
1. Door een 2/3 combinatie te maken blijft deze groep 2/3 vrij van tussentijdse instroom en kunnen 
we de groei in groep 1 goed opvangen. Zouden we starten met een 1-2 combinatie dan wordt deze 
groep gedurende het schooljaar te groot wat nadelig zou zijn voor de kinderen uit zowel groep 1 als 
groep 2. Daarnaast hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar een 2/3 combinatie en zien we hier 
de voordelen van. Enkele voordelen zijn: 

 De kinderen leren veel van en met elkaar 
 Groep 2-leerlingen maken al kennis met letters, woorden en cijfers en vergroten hun 

zelfstandigheid, wat een hele mooie voorbereiding is op groep 3 
 Groep 3-leerlingen krijgen meer ruimte voor spelenderwijs leren 
 We zullen groep 2/3 op verschillende momenten gedurende de dag splitsen, waardoor zowel 

groep 3 als groep 2 in een enkele groep aandacht krijgt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
momenten dat groep 2 nog extra buiten speelt met groep 1 of wanneer groep 3 naar de gym 
gaat. Daarnaast zullen we onze onderwijsondersteuners inzetten om in kleinere groepjes te 
kunnen werken.  

 
Doordat we voor deze groep twee ervaren leerkrachten kunnen zetten die beiden zowel groep 2 als 3 
goed kennen en veel zin hebben in deze combinatie hebben wij hier alle vertrouwen in. 

Als we kijken naar de overige groepen dan kunnen we aangeven dat dit een logisch vervolg is van de 
huidige groepen. Omdat u op de hoogte bent van de vorderingen van uw kind weet u bij deze ook in 
welke groep uw kind volgend jaar komt.  

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  
Natuurlijk kan het zijn dat u toch nog vragen of opmerkingen heeft. Dan horen we dit natuurlijk ook 
graag. Wilt u deze dan stellen aan de huidige leerkracht van uw kind(eren)? Zij kunnen u in deze 
namelijk het beste te woord staan.  

Zoals al eerder geschreven zijn wij blij met deze verdeling en de ontwikkelingen op onze mooie school!  
Ook volgend jaar zetten we de fijne samenwerking met u weer graag voort. 

 
Mede namens het Team van IKC Het Ravelijn, 
Lesley Janssen 
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Groepsverdeling en leerkrachten/overig personeel 

 
Groepen: Leerkrachten en werkdagen: 

 
 

Groep 1 
 

Ma-di-wo:  
Do-vr:  

Juf Henriette  
Juf Heidi 

Groep 2/3 
 

Ma-di- vrij (om en om):  
Wo-do-vrij (om en om):  

Juf Brigitte 
Juf Miriam 

Groep 4/5 
 

Ma t/m vrij:  Juf Anouk Schuurman 

Groep 6/7 
 

Ma t/m do:  
Vrij:  

Juf Marieke  
Juf Esther 

Groep 8 Ma-di-vrij:  
Wo-do:  

Juf Moniek  
Juf Esther 

 

 
Enkele opmerkingen bij deze indeling: 

- Aan het einde van dit schooljaar zullen we afscheid nemen van juf Carrie. Zoals eerder 
gecommuniceerd gaat zij op reis met haar gezin. We vinden het erg jammer dat zij ons gaat 
verlaten. Met juf Carrie verliezen we een goede leerkracht en een fijne collega. Maar natuurlijk 

Overige taken Personeel Werkdagen 
 

Schoolleider Lesley Janssen Ma- woe (om en om) - do 
(i.v.m. meerscholen-directeur kunnen dagen 
wisselen indien nodig) 

Onderbouwcoördinator  
(Groep 1-2-3) 
 
Bovenbouwcoördinator 
(Groep 4 t/m 8) 

Heidi 
 
 
Marieke 

 
 
 

Intern begeleider (IB)  Marleen  
 

Ma-wo-vrij 
 

Extra ondersteuning Debora  
 
Heidi 
 
Esther (Projectgroep) 
 
Miriam (o.a BOUW!) 

Ma (ochtend)-di-wo (ochtend)-do 
 
Ma (om en om) 
 
Di 
 
Vrij (om en om) 

Administratie Cathy  
 

Di 

Conciërge Gerie  
 

Ma-wo-vrij (ochtenden) 
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moeten mensen hun dromen najagen. We bedanken haar voor haar inzet in de afgelopen jaren 
en wensen haar en haar gezin natuurlijk alle goeds voor de toekomst! 

- Waar voor de één een deur dichtgaat, gaat voor een ander de deur open. We zijn dan ook erg 
blij dat juf Moniek vanaf volgend jaar bij ons komt werken. We wensen juf Moniek een fijne tijd 
toe bij ons op school! 

- Groep 2-3 informatie: zie eerste stuk van deze nieuwsbrief: Beste ouders/verzorgers. 
 
Wij zijn blij dat we voor volgend jaar weer een stabiel en goed team hebben staan. Voor sommige 
leerkrachten een bekende groep, voor anderen een nieuwe uitdaging.  
Samen hebben we het hier met elkaar goed over nagedacht en we zien er naar uit! 
 

 
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! 
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