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Nieuwsbrief   10 februari nummer 12 voor week 7/8  Schooljaar 2022-2023 

Agenda 

Datum Activiteit 

Maandag       13 februari  

Dinsdag          14 februari Meester Erik aanwezig 

Woensdag     15 februari Fruitdag/ Meester Erik aanwezig 

Donderdag    16 februari  

Vrijdag           17 februari Meester Erik aanwezig 

  

Maandag       20 februari  

Dinsdag          21 februari Meester Erik aanwezig 

Woensdag     22 februari Fruitdag 
Meester Erik aanwezig 

Donderdag    23 februari Ouderavond voortgang inspectie vanaf 19:30u 

Vrijdag           24 februari Nieuwsbrief nummer 13 
Meester Erik aanwezig 
 

 

Van de directie 
Wat fijn dat er bij de kerk-school-gezinsdienst zoveel kinderen in de kerk waren en dat we genoten 

hebben van het samen zingen, samen bespelen van instrumenten en samen geluisterd hebben naar 

gebedjes en gedichten. Ook was het mooi om te zien dat het volledige team van De Willem 

Alexander bij de kerkdienst aanwezig was. Kortom, ik kijk met een goed gevoel terug op deze dienst. 

Iedereen die aan de dienst heeft meegewerkt, hetzij in de dienst of in de voorbereiding ervan: 

hartelijk dank! 

Zoals u wellicht wel weet zijn we op school bezig met een verbeteropdracht van de inspectie. De 

verbeteropdracht is op het terrein van het goed zicht hebben op de ontwikkeling van onze kinderen 

en het didactisch handelen in de klas. Hierbij gaat het vooral om differentiatie: hoe passen we het 

aanbod van de leerstof aan op wat de kinderen nodig hebben. We zijn erg tevreden over wat we tot 

nu toe bereikt hebben. Op donderdagavond 23 februari wil ik in een ouderavond u informeren over 

onze voortgang. 

Kind op Maandag 
Week 7: Wat zegt God 

Johannes 7 en 8 

Hoewel het in Jeruzalem gevaarlijk voor hem is, gaat Jezus toch naar de tempel. Als hij staat te 

vertellen vragen mensen zich af wat ze ervan moeten denken: zouden de leiders het nu met Jezus 

eens zijn dat hij zo vrijuit kan spreken? De volgende dag wordt een vrouw bij Jezus gebracht die 

betrapt is op overspel. Jezus zegt dat wie zonder zonde is de eerste steen moet werpen. 

Week 8: Kijk dan! 
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Johannes 9, 10 en 11 

Jezus geneest een blinde man. Hij is natuurlijk blij, maar de mensen eromheen kunnen het nauwelijks 

geloven. Ze vragen zich af of hij wel echt die blinde man is en of hij dan nu genezen is. Later vertelt 

Jezus dat hij de deur naar de schaapskooi is. Ook horen we over Lazarus, die ziek is en uiteindelijk 

sterft. Na vier dagen roept Jezus hem tevoorschijn uit het graf. Zo worden we aan het begin van de 

veertigdagentijd al op het spoor gezet van het wonder van Pasen.  

Sport en Cultuurwijzer 
Vanaf maandag 20 maart gaat de Sport- & Cultuurwijzer 2023 weer van start! Via een korte 

kennismakingscursus, gemiddeld 3 lessen, komen vele kinderen erachter welke sport- of 

cultuuractiviteit zij het gaafst vinden. 

Om dit mogelijk te maken werkt de gemeente Harderwijk samen met de Harderwijkse sport- en 

cultuuraanbieders. Hierdoor kunnen kinderen gratis of tegen een kleine vergoeding kennismaken 

met verschillende sport- en cultuuractiviteiten, zonder dat je direct lid hoeft te worden. 

Inschrijving opent woensdag 22 februari Alle kinderen uit groep 3 t/m 8 kunnen zich vanaf woensdag 

22 februari inschrijven voor een of meerdere kennismakingscursussen via 

www.gaharderwijk.nl/aanmelden. Iedereen krijgt volgende week via school een flyer mee. Hierin 

staat een kort overzicht met het aanbod voor kinderen! Op de website van GA! Harderwijk is meer 

informatie over deze cursussen vinden. 

Alvast veel plezier gewenst! 

Met vriendelijke groet, 

Gemeente Harderwijk 

Schoolfruit 
Deze week wat de laatste levering. We zijn met de gemeente Harderwijk in conclaaf of het 

schoolfruit na de vakantie weer door mag en kan gaan. U wordt op de hoogte gehouden. 

Definitieve data schoolvoetbal.  
Vanaf het begin van het schooljaar hebben wij als schoolvoetbal data 5 en 19 april gecommuniceerd. 

Dit waren voorlopige data. De definitieve schoolvoetbal data zijn vastgesteld op woensdag 29 maart 

en woensdag 5 april 2023. 

Ouderavond 23 februari 
Op 23 februari wordt er een ouderavond gehouden in het kader van het inspectietraject dat de 

school volgt. Het is een vervolg op de ouderavond van 6 september. We starten om 19:30u en we 

hopen uiterlijk rond 21:00u de schooldeur op slot te kunnen doen. Meester Erik zal die avond 

vertellen over het traject wat het team van de Willem Alexander aan het volgen is en de voortgang 

ervan. Van harte bij u aanbevolen. Overigens weten we inmiddels dat de inspectie de school op 

dinsdag 30 mei weer gaat bezoeken.  

Pannaveld 
Vanaf maandag starten de activiteiten rondom de aanleg van een pannaveldje. We hopen dat het 

veldje na de voorjaarsvakantie te gebruiken is. Dit gaat wel voor wat overlast zorgen, maar 

uiteindelijk hebben de kinderen daar straks een mooie plek om te voetballen.  

Een fijn weekeinde en daarna fijne nieuwe werkweek toegewenst.  
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Team christelijke daltonschool Willem Alexander.  

 

 

 

 


