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Nieuwsbrief   27 januari nummer 11 voor week 5/6  Schooljaar 2022-2023 

Agenda 

Datum Activiteit 

Maandag       30 januari  

Dinsdag          31 januari Meester Erik aanwezig 

Woensdag     1 februari fruitdag 

Donderdag    2 februari Meester Erik aanwezig /OR vergadering 

Vrijdag           3 februari Meester Erik aanwezig 

 Letterfeestje van groep 3 

Maandag       6 februari Meester Erik aanwezig 

Dinsdag          7 februari Meester Erik aanwezig 

Woensdag     8 februari Fruitdag 
voorleesontbijt 

Donderdag    9 februari Meester Erik aanwezig 

Vrijdag           10 februari Nieuwsbrief nummer 11 
 

 

Van de directie 
Komende zondag is er een kerk-school-gezinsdienst. We vinden het belangrijk dat we als christelijke 

school de verbinding houden met de kerk, Gods huis. Vanuit die verbinding is afgelopen donderdag 

jeugdwerker Christiaan Floor op school geweest om de kinderen voor te bereiden op de kerkdienst 

van zondag. Het zou fijn zijn als u massaal naar de kerk komt om de viering met elkaar te houden, als 

gemeenschap van de Willem Alexanderschool. Het team van de Willem Alexander zal present zijn. U 

ook? Van harte bij u aanbevolen. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u de tijd en plaats van 

handeling.  

Inmiddels zijn de schilderwerken in de school afgerond. De school is qua sfeer rustiger geworden en 

het is minder een bont geheel van kleuren. Ook de trap is mooi opgeknapt. Dank aan de schilder van 

VCO.  

We merken dat de Willem Alexanderschool een positief imago heeft in Tweelingstad. Dit resulteert in 

meer aanmeldingen voor onze school. We hadden vorig jaar rond dit tijdstip 156 leerlingen en nu 

179! We zijn ook een van de weinige scholen binnen VCO die aan het groeien is qua leerlingenaantal. 

De groei van leerlingen maakt het team trots. Blijkbaar weten steeds meer gezinnen voor onze fijne 

Daltonschool kiezen. Een mooie ontwikkeling.  

Kind op Maandag 
Week 5: Thema: Gebeurt er al wat? 

Johannes 4 en 5 

Een hoveling uit Kafarnaum vraagt Jezus om hulp voor zijn zieke zoon. Jezus zegt dat hij naar huis kan 

gaan: zijn kind is genezen. Bij het bad van Betzata zit een man al achtendertig jaar te wachten tot er 

iets gebeurt. Jezus zegt dat hij op kan staan en naar huis kan gaan.  
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Week 6: Thema: Wie lost dit op? 

Johannes 6 

Vijfduizend mensen krijgen te eten van vijf broden en twee vissen. Als het avond wordt, komen de 

leerlingen van Jezus in een storm op het meer terecht. Jezus komt over het water naar hen toe. De 

volgende dag zoeken mensen Jezus weer op aan de overkant van het meer.  

Schoolfruit 
De kinderen ontvangen komende week: 

Komkommer, sinaasappel en mandarijn. 

Kerk-school-gezinsdienst.  

Komende 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 

Herhaling 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.  

 

Een fijn weekeinde en daarna fijne nieuwe werkweek toegewenst.  

Team christelijke daltonschool Willem Alexander.  

 

 

 

 

mailto:Directie-was@stichtingvco.nl

