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Nieuwsbrief   13 januari nummer 10 voor week 3/4  Schooljaar 2022-2023 

Agenda 

Datum Activiteit 

Maandag       16 januari  

Dinsdag          17 januari Meester Erik aanwezig 

Woensdag     18 januari fruitdag 

Donderdag    19 januari Meester Erik aanwezig /OR vergadering 

Vrijdag            20 januari Meester Erik aanwezig 

  

Maandag       23 januari Meester Erik aanwezig 

Dinsdag          24 januari Meester Erik aanwezig 

Woensdag     25 januari Fruitdag 
voorleesontbijt 

Donderdag    26 januari Meester Erik aanwezig 

Vrijdag           27 januari Nieuwsbrief nummer 11 
 

 

Van de directie 
In de eerste weken van het nieuwe jaar lezen we uit het evangelie van Johannes. Dat evangelie 

begint met een bijzondere tekst, over het woord van God dat er in het begin al was. Johannes vertelt: 

“toen Jezus op aarde kwam, is Gods Woord een mens geworden.” Door wat Jezus deed en vertelde, 

zagen mensen als het ware God zelf aan het werk.  

In de verhalen van deze weken horen we over Johannes de Doper; hij kondigt aan dat de Messias 

komt. We horen hoe Jezus leerlingen met zich mee roept en water in wijn verandert. Ook horen we 

over de ontmoetingen van mensen met Jezus die dat niet snel zullen vergeten, zoals de zieke man bij 

het bad van Betzata of de vrouw die door Jezus niet veroordeeld wordt. Tevens vertellen we het 

verhaal van de vijf broden en twee vissen.  

Het thema van deze periode voor Kind op Maandag is ‘Ken je mij?’ In een van de verhalen horen we 

Natanael die Jezus voor het eerst ontmoet. Jezus blijkt hem al te kennen zonder dat Natanael dat 

wist. Het is een bijzonder verhaal, waarin een belangrijk thema uit de bijbel zichtbaar wordt: dat 

mensen gekend worden, misschien ook zonder dat ze het zelf doorhebben. Het zegt iets over hoe 

God naar mensen kijkt. Andersom raakt het thema ook aan hoe mensen tegen Jezus aankijken. 

Kennen zij hem echt en hoe dan? 

Wij vinden het op de Willem Alexander belangrijk dat we onze kinderen kennen, dat we kunnen 

inspelen op hun karakters en weten wat ze nodig hebben in hun ontwikkeling. Daar zijn we dagelijks 

mee bezig en stoppen daar veel tijd in.  

De komende tijd zijn we bezig met het afnemen van de DIA-toetsen. Hierdoor krijgen we een beeld 

hoe ons onderwijs van de afgelopen periode is gevallen. We kunnen aan de hand van de analyses 

verder ons onderwijs verbeteren. Een spannende tijd voor zowel kinderen als leerkrachten.  
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Kind op Maandag 
Week 3: Heb je het al gehoord 

Johannes 1 en 2. 

Johannes de Doper vertelt aan twee van zijn leerlingen dat Jezus de Messias is. De leerlingen gaan 

Jezus volgen en vertellen het ook aan anderen. Op een bruiloft in Kana verandert Jezus water in wijn.  

Week 4: Verander jij? 

Johannes 2, 3 en 4 

Bij de tempel jaagt Jezus de handelaren weg. De farizeeër Nikodemus komt in de nacht naar Jezus 

toe. Als Jezus hem vertelt dat hij opnieuw geboren moet worden, begrijpt Nikodemus er niks van. 

Een vrouw bij een bron in Samaria verandert door haar ontmoeting met Jezus.  

Schoolfruit 
De kinderen ontvangen komende week:. 

Watermeloen, sinaasappel en snacktomaat. 

Oproep voor extra overblijf ouders 
We hebben weer ruimte voor nieuwe overblijfouders. Hebt u tussen de middag een momentje over 

en wilt u tegen een kleine vrijwilligersvergoeding met de kinderen brood eten en surveilleren op het 

schoolplein, dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar: 

Directie-was@stichtingvco.nl 

We vragen van u dat u affiniteit hebt in het contact maken met kinderen.  

Terugblik kerstmarkt 
Op donderdag 22 december 2022 hielden we een kerstmarkt op school. Alle groepen hadden een 

marktkraam en hier werden kerstspullen en door de kinderen zelfgemaakte spullen verkocht. Er was 

een grote opkomst en hing een gezellige sfeer. Superleuk dat iedereen hier zo goed aan meegewerkt 

heeft. Wat een heerlijke hapjes waren er allemaal en de soep die buiten verkrijgbaar was, was ook 

heerlijk. Er is € 292,61 opgehaald voor ons goede doel, Stichting Mensen in Nood 0341. Waarvoor 

hartelijk dank. 

 

mailto:Directie-was@stichtingvco.nl
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Koffieochtend maandag 9 januari 
Op maandag 9 januari 2023 stond de koffie-eend van Moving Coffee op het schoolplein klaar. Onder 

het genot van een heerlijk kopje koffie/thee konden we elkaar weer begroeten na de kerstvakantie 

en elkaar een goed nieuwjaar wensen. Leuk om in deze ontspannen sfeer met elkaar de school op te 

starten. 

 

Bijeenkomst ouders Taalklas 
Donderdagochtend werd er een bijeenkomst georganiseerd voor de ouders van de taalklasleerlingen. 

Het was fijn om ouders te mogen begroeten. In deze bijeenkomst hebben we laten zien hoe we de 

nieuwe woorden aanbieden en oefenen. Ook hebben de ouders spelletjes met deze woorden op de 

IPad geoefend om dit ook thuis te kunnen doen. Veel ouders gaven aan dat dit thuis ook al gedaan 

wordt. Kortom, het was een zeer zinvolle bijeenkomst.  

Juf Jacqueline, juf Laura en juf Annalies 
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Speeltoestel weg 
Zoals u waarschijnlijk hebt gezien vanmorgen is het speeltoestel/klimrek weggehaald. Deze was 

helaas afgekeurd. Hiervoor in de plek komt en pannaveldje. Tevens is er geld begroot voor eventueel 

een nieuw klimtoestel of andere inrichting van het plein. Dit wordt t.z.t. opgepakt met de 

leerlingenraad.  

Kerk-school-gezinsdienst.  
Op zondag 29 januari 2023 worden er door heel Harderwijk en Hierden themadiensten gehouden. 

Deze diensten worden door de kerken in samenwerking met de VCO-scholen georganiseerd. De 

themakerkdienst voor CBS De Brug en Chr. Daltonschool Willem Alexander wordt gezamenlijk 

gehouden in De Bethelkerk (adres: de Wittehagen 28) o.l.v. dominee Aalt Visser en jeugdwerker 

Christiaan Floor en zal om 09.30 uur aanvangen. Bij deze bent u hiervoor van harte uitgenodigd.   

Het thema van deze kerkdienst is “Waar hoop jij op”. Diverse kinderen van beide scholen leveren een 

bijdrage aan deze dienst. Aan het einde van de dienst zal er gecollecteerd worden (volgens rooster 

kerk).  Wij zien er naar uit u te ontmoeten op 29 januari.  

Erik van Faassen                                                        Rob van Leijenhorst  

Chr. Daltonschool Willem Alexander                     CBS De Brug 

 

Brede School 
Brede School Tweelingstad is begonnen! 

Vanaf 1 januari 2023 is er nu ook een Brede School in Tweelingstad. De Brede School Tweelingstad is 

een samenwerking tussen verschillende organisaties waaronder de drie basisscholen in de wijk: CBS 

De Brug, Chr. Daltonschool Willem Alexander en AZS De Vlieger. Samen werken we aan een prettige 

omgeving voor álle kinderen om in te kunnen leren en te leven. In de vrije tijd én op school. 

Ik, Jesse Aartsen, ook wel bij de kinderen bekend als gymmeester Jesse, ben de Brede School 

coördinator van deze wijk. Tijdens schooltijd zie ik alle kinderen van groep 3 t/m 8 tijdens de 

gymlessen en voor buiten schooltijd maak ik een programma met verschillende activiteiten. Dit is 

niet alleen maar sporten maar bijvoorbeeld ook theater en knutselen. Er zit voor iedereen wel wat 

leuks tussen. Bekijk het programma(tje) voor het eerste blok in de bijlage. 

Ik hoop je snel te zien in de wijk!  

Alvast bedankt!  

Hartelijke groet,  

Jesse Aartsen 

Gezonde leefstijl coach / Vakleerkracht bewegingsonderwijs 
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Voorleesontbijt 
Op vrijdag 27 januari 2023 houden wij samen met de kinderen het nationale voorleesontbijt.  

We starten de dag om 08.30 uur met een ontbijtbuffet. Dit buffet wordt samengesteld door de 

kinderen zelf. In iedere klas komt een boodschappen-intekenlijst te hangen. Elk kind kiest een 

product die hij of zij mee zal nemen naar school. Hierover wordt u nog geïnformeerd door de 

leerkracht van uw kind. Verder wordt er in elke klas voorgelezen door de leerkrachten. Voor drinken 

wordt gezorgd.  De kinderen mogen in hun pyjama of onesie naar school komen.   

Wat nemen de kinderen zelf mee:  

• Een bord  

• Een beker  

• Bestek  

• Een door uw kind gekozen product van de boodschappen- intekenlijst  

We gaan er een gezellige ochtend van maken.  

 

Een fijn weekeinde en daarna fijne nieuwe werkweek toegewenst.  

Team christelijke dalton school Willem Alexander.  

 

 

 

 


