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Nieuwsbrief   4 november nummer 6 voor week 45/46  Schooljaar 2022-2023 

Agenda 

Datum Activiteit 

Maandag       7 november  

Dinsdag          8 november  

Woensdag     9 november Fruitdag 

Donderdag    10 november  

Vrijdag            11 november St. Maarten 

  

Maandag       14 november  

Dinsdag          15 november  

Woensdag      16 november fruitdag 

Donderdag     17 november  

Vrijdag            18 november Nieuwsbrief nummer 7 
 

 

Van de directie 

Ik hoop dat de herfstvakantie voor iedereen prettig is verlopen. Het team van de Willem Alexander 

had er weer veel zin in om aan uw kind les te geven en ze waren weer goed opgeladen om aan de 

slag te gaan. En nu zit er alweer een week op.  

We staan voor een leuke periode richting kerst. Iedereen is weer bezig met de voorbereidingen van 

het Sintfeest en kerstfeest. Gelukkig hebben we in de persoon van juf Truuske een goede kartrekker 

die samen met de ouderraad het Sintfeest en kerstfeest organiseren. We hopen dat het coronavirus 

nog een beetje op de achtergrond blijft zodat we echt van de beide feesten mogen en kunnen 

genieten; vorig jaar kon het kerstfeest immers in beperkte vorm haar doorgang vinden omdat we de 

week voor de kerstvakantie de school noodgedwongen dicht moesten doen. We hopen en bidden 

met elkaar dat het dit jaar anders mag zijn.  

Met de bijbelverhalen gaan we de komende twee weken vertellen hoe het volk Israël richting het 

beloofde land trok en welke problemen ze tegenkwamen. En dat waren flinke problemen. In die zin is 

er niet zoveel nieuws onder de zon; immers wij staan in Nederland ook voor grote problemen die 

opgelost moeten worden.  Laten we onze regering zoveel mogelijk wijsheid toewensen en Gods 

zegen zodat de juiste beslissingen worden genomen.   

Met vriendelijke groet, 

Erik van Faassen, directeur a.i.  

Kind op Maandag 

Week 45; Nu is het genoeg 
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Exodus 32 en 34 

De Israëlieten klagen over het eten in de woestijn. In Egypte hadden ze komkommers en 

watermeloenen, nu alleen maar dat manna. Als God hun geklaag hoort, zegt hij dat het genoeg is: hij 

laat kwartels uit de hemel komen, zoveel dat het ze uiteindelijk hun neus uit zal komen. Later hebben 

Mirjam en Aaron kritiek op Mozes. Daarna wordt de huid van Mirjam zo wit als sneeuw. Zeven dagen 

later kan ze zich weer bij de mensen voegen zodat ze verder kunnen trekken.  

Week 46; Zie je het nog zitten? 

Numeri 13 en 14 

Een groep verkenners gaat kijken in het beloofde land. Ze vertellen dat het een rijk land is met 

enorme vrucht; maar ook met enorme inwoners waar ze nooit van kunnen winnen. De meeste 

verkenners zijn somber, maar Jozua en Kaleb zeggen dat Israël moet blijven vertrouwen op de Heer.  

Sportmiddag sportschool Idema 
Als afsluiting van het Topondernemers thema ‘Sport’ gingen de leerlingen van groep 3 t/m 8 op 

donderdag 20 oktober 2022 naar sportschool Iedema. Daar kregen de leerlingen van groep 3/4 en 

4/5 judoles van Timon Gakes (Topjudo) en leerlingen van groep 6/7 en 8 kregen pump training van 

onze eigen meester Alexander. De kinderen waren erg enthousiast en hadden er plezier in. En 

meester Alexander deed het ook harstikke goed. Toch een unieke ervaring voor de kinderen om van 

je eigen meester pump training te krijgen. De ‘pumpers’ hebben er vast een paar spierballen bij 

gekregen en de judo-kids hebben de eerste verdediging skills onder de knie gekregen. We zijn trots 

op onze kanjers. Binnenkort worden er nog folders uitgedeeld in de groepen. Mocht u al eerder 

informatie willen, verwijzen wij u naar onderstaande websites. 

 

Fietsenkeuring 
Afgelopen maandag 31 oktober 2022 is er een fietsenkeuring gehouden. Vrijwilligers van Veilig 

Verkeer Nederland zijn bij ons op school gekomen om de fietsen te keuren van de leerlingen van 

groep 4 t/m 8. Gelukkig zijn heel veel fietsen goedgekeurd. Dat is extra belangrijk, aangezien het 

winterseizoen met lange donkere dagen er weer aan komt. Mocht de fiets nog niet zijn goedgekeurd, 

dan kunt u de hiaten laten repareren en alsnog de fiets ter keuring aanbieden. Dan ontvangt uw kind 

alsnog een OK sticker.  

Studiedag team op 3 november 
Gisteren had het team van de Willem Alexanderschool een studiedag. Het werken aan de punten van 

de inspectie stond centraal. We zijn bezig geweest hoe we de ontwikkeling van kinderen nog beter 
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kunnen volgen en hoe we daar met ons onderwijs beter op kunnen inspelen. Ook kregen we 

informatie hoe we onze instructies (en dan ook in combinatieklassen) van nog betere kwaliteit 

kunnen laten zijn. Tevens hebben we de laatste informatie gekregen over goed begrijpend 

leesonderwijs. We hebben ook veel schoolafspraken kunnen maken over de doorgaande lijn door de 

school. Het was een intensieve maar ook een leerzame dag.  

Schoolfruit 
Deze week krijgen we komkommers, bananen en peren geleverd.  

 

  

We wensen u een goed weekeinde toe. 

Team christelijke dalton school Willem Alexander.  

 

 

 

 


