
1 
 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief   14 oktober nummer 5 voor week 42/44  Schooljaar 2022-2023 

Agenda 

Datum Activiteit 

Maandag       17 oktober  

Dinsdag         18 oktober  

Woensdag    19 oktober Fruitdag 

Donderdag   20 oktober  

Vrijdag           21 oktober  

Herfstvakantie van 24 oktober tot 28 oktober  

Maandag       31 oktober Fietskeuring groep 4 t/m 8; OR vergadering 

Dinsdag           1 november  

Woensdag      2 november Dankdag; fruitdag 

Donderdag     3 november Studiedag team; kinderen zijn vrij 

Vrijdag            4 november Nieuwsbrief nummer 6 
 

 

Van de directie 

Na de zomervakantie zijn we begonnen met verhalen uit het boek Exodus. De kinderen hoorden over 

het volk Israël in Egypte: de Israëlieten moesten weken als slaven, er kwamen plagen in het land en 

God heeft zijn volk bevrijd. Het zijn veelzeggende verhalen, die laten zien dat God mensen bevrijdt 

uit angst en ellende.  

Met bevrijding alleen zijn we er echter nog niet: na het verhaal van de uittocht komt het grote 

verhaal van het volk Israël in de woestijn. Een verhaal over mensen die onderweg zijn, vaak met 

vallen en opstaan. Mensen die richting zoeken, soms hun eigen gang gaan en dan toch de weg van 

het leven weer terugvinden. In de woestijn geeft God zijn volk tien geboden: tien leefregels op weg 

naar het beloofde land. Overigens wordt de woestijn vaker gebruikt als een plek om te resetten, om 

tot jezelf te komen.  

Als mensen nu eens die leefregels waarmaken, komt het beloofde land dichterbij. Ik ben er van 

overtuigt dat dit ook voor deze tijd geldt.  

Het thema van de komende periode in Kind op Maandag is: ‘Waar gaan we heen?’ Aan de hand van 

de verhalen denken de kinderen na over keuze die zij zelf maken en keuzes van anderen. Wat kun je 

doen als dingen niet gaan zoals het zou moeten, als je bijvoorbeeld ruzie krijgt, of als het tegenzit; 

welke kant kan het dan opgaan? En wie helpt jou om verder te komen? Hier vinden we ook de 

combinatie met de ‘Vreedzame School’.  

We eindigen deze periode met het verhaal van de intocht in de het beloofde land. Het verhaal maakt 

duidelijk dat de Bijbel uiteindelijk een optimistisch boek is: mensen komen thuis, mensen komen 

goed terecht. Hopelijk straalt dat vertrouwen ook door de verhalen van deze periode heen.  
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Met vriendelijke groet, 

Erik van Faassen, directeur a.i.  

Kind op Maandag 

Week 42; Een voorbeeld zijn 

Exodus 19 en 20, 31 

God vertelt het volk Israël hoe ze kunnen leven: Hij geeft tien geboden waar ze zich aan moeten 

houden. Door zo te leven kunnen ze een voorbeeld zijn voor ander mensen. De geboden worden 

door God zelf op twee stenen platen geschreven, als teken van het verbond.  

Week 44; Wat nu? 

Exodus 32 en 34 

Mozes blijft lang op de berg om met God te praten. De Israëlieten twijfelen of hij nog terugkomt en 

vragen Aaron om een gouden kalf te maken, dat ze kunnen aanbidden als een god. Als Mozes 

terugkomt ziet hij het volk om het gouden kalf heen dansen. Hij wordt woedend en gooit de stenen 

tafelen kapot. Goed zegt dat hij nieuwe stenen platen mee de berg op mag nemen zodat het verbond 

vernieuwd kan worden.  

Kinderboekenweek 
Deze week hebben we de kinderboekenweek afgerond met een leuke kijkmiddag. Wat waren er veel 

ouders aanwezig en dank voor de grote belangstelling. Vanuit het team waarderen we dat zeer.  

Fietsenkeuring 
Op maandag 31 oktober 2022 is het weer zo ver, vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland komen bij 

ons op school om de fietsen te keuren van de leerlingen van groep 4 t/m 8. Na afloop krijgen de 

kinderen een OK-sticker als de fietsen veilig en in orde zijn. De leerlingen van groep 4 t/m 8 komen 

op deze keuringsdag dus met de fiets naar school.   

De fietsen worden gekeurd op veiligheid en op de wettelijke eisen. Uw kind ontvangt een ingevulde 

controlekaart. Veel aandacht is er voor de fietsverlichting en de reflectoren. Dat is extra belangrijk, 

aangezien het winterseizoen met lange donkere dagen er weer aan komt.   

Voorbereiding thuis / waar moet u op letten bij het nakijken van de fiets  

Wilt u (samen met uw kind) de fiets van uw zoon of dochter vooraf nakijken en repareren?  

Uit het verleden is gebleken dat de meeste fietsen die afgekeurd werden, geen werkende koplamp, 

achterlicht of bel hadden. Een andere veel voorkomende reden is dat er geen reflectoren aan de fiets 

zitten. Dit zijn zaken die eenvoudig op te lossen zijn. Kijk samen met uw kind het volgende filmpje:   

Zó doe je de fietscheck! | VVN Verkeersexamen | Veilig Verkeer Nederland  

https://www.youtube.com/watch?v=5gd2d4_rYfE  

Mocht er toch nog iets geconstateerd worden op 31 oktober, dan kunt u op vrijdagmiddag 4 

november 2022 van 14.00 tot 18.00 eventuele mankementen gratis laten repareren bij de 

Harderwijkse fietsenmakers. Zie bijlage met de deelnemende fietsenmakers. Natuurlijk is het niet 

alleen tijdens de keuring belangrijk dat de fiets in orde is, maar ook in de donkere dagen daarna.  

https://www.youtube.com/watch?v=5gd2d4_rYfE
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Studiedag team op 3 november 
Op donderdag 3 november heeft het team van de Willem Alexanderschool een studiedag. Deze staat 

in het teken van het plan van aanpak voor de school in het kader van de inspectie, goede instructie, 

zicht op de ontwikkeling krijgen en hebben van de kinderen en het onderwijs hierop afstemmen en 

het maken van schoolafspraken.  

  

We wensen u een goed weekeinde toe. 

Team christelijke dalton school Willem Alexander.  

 

 

 

 


