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De verwachting van het Licht in deze wereld, is de afgelopen weken het onderwerp geweest in
bijbelvertellingen/Levend Water. Wat een rijkdom om dit ieder jaar de kinderen weer te mogen
voorhouden in vrijheid. Dat er de Calvijnschool is waarop we dit mogen doen. Het Licht van de
wereld waarop wij wachten. In gesprekken en lessen heb ik dit ook vertaald naar actuele
onderwerpen zoals de klimaattop in Parijs en de aanslagen een aantal werken daarvoor. De wereld
zucht onder de mens, wat is het mooi dat we dan ook nu verwachtingsvol kunnen uitkijken naar het
paradijs. De klimaattop is geweest en ik ben daar ook over in gesprek geweest met de kinderen. Hoe
dragen wij ons steentje bij aan de opdracht die God ons heeft gegeven. Waardevol om te zien dat de
jonge generatie nu opgroeit met duurzaamheid en oplossingen voor het klimaatprobleem. We
hebben met elkaar ideeën verzameld hoe we de school ook duurzamer kunnen krijgen. Wie weet
kunnen wij in de toekomst dit toepassen op school.

NIO (groep 8)
De NIO is afgenomen afgelopen maand. De scores en een begeleidend schrijven krijgt u na de
vakantie. Er zal hierin ook een voorstel worden gedaan m.b.t. een oudergesprek. Hierin zullen wij een
advies geven over de plaatsing van uw kind op het voortgezet onderwijs.

Open dagen (groep 8)
Afgelopen week heeft u informatie gekregen over de open dagen van de Voortgezet Onderwijs
scholen in Meppel. Het is de bedoeling dat u de brief ingevuld weer inlevert bij mij. Ik ga er dan voor
zorgen dat deze aanmeldingen bij de scholen terecht komen. Wilt u deze formulieren z.s.m. na de
vakantie afgeven op school?!

Onlineklas
De topo kaarten die de kinderen mee naar huis krijgen zijn geprint via onlineklas. De kinderen
kunnen dus ook via de computer oefenen. Ook thuis!
Dit kan via www.onlineklas.nl. Daar is de mogelijkheid via de inlogknop in te loggen. De
desbetreffende leerling kan zijn/haar loginnaam en wachtwoord invoeren. Wanneer deze niet meer
bekend zijn hangen ze op de deur van de klas. Via onlineklas kun je op allerlei manieren oefenen met
de topo kaarten.

Raamschilderingen
De kinderen zijn erg druk bezig geweest met raamschilderingen. Misschien was het u al opgevallen
aan de buitenkant van school. Eerst moesten de kinderen een schets maken, die ze vervolgens op het
raam moesten schilderen. Het vergroten van A4 naar een raam viel nog niet mee. Maar het resultaat
mag er zijn en ben ik erg trots op de schilderingen die zijn gemaakt.
Huiswerk:
- Levend Water les 14 maken.

Rest mij u nog een gezegende kerstdagen en een goede
jaarwisseling toe te wensen!
Tot ziens,
Bert Willering

