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15 december 2015  
 
Beste collega’s, 

 
Op 3 juni van dit jaar startte SPCO LEV.  LEV 
geeft een nieuwe vorm aan een lange traditie 
van christelijk onderwijs in Boskoop en 
Waddinxveen. Vele leuke, positieve reacties 
hebben wij op onze nieuwe naam gekregen: 
van ‘origineel’ tot ‘een naam met een 
verhaal’.  
 
Kerstcadeau 
LEV draait inmiddels al weer enkele 
maanden. Op onze scholen wordt 
veel werk  verricht met hart 
en moed voor onze kinderen. 
Zij mogen leren en zij 
mogen daarbij 
vertrouwen op goede 
begeleiding, op hulp en 
ondersteuning. Dat 
gebeurt allemaal door 
jullie en daarom krijgen 
jullie ook aan het einde 
van dit kalenderjaar als 
blijk van waardering 
weer een cadeautje. Dit 
jaar in de vorm van 
een zelf 
uitgekozen boek. 
Dat idee werd 
ingegeven 
vanuit het 
eerste LEV-
leercafé. Dat was 
een inspirerend 
hoogtepunt in het nog 
prille bestaan van LEV; Marc Lammers  
trakteerde ons op bakken met energie en hielp 
ons na te denken over de vraag hoe je komt  

‘van goed naar goud’. Dat is niet alleen in de 
sportwereld een doel dat nagestreefd wordt, 
maar ook binnen het onderwijs willen we 
graag het beste uit onze kinderen halen. Marc 
schreef een boek dat ook op het keuzemenu 
staat.  
Een aantal van jullie laat zich verder inspireren 

door Lammers, Marzano of door Hattie. Een 
aantal van jullie gaat zich verder bezinnen 

tijdens het maken van een lekkere 
taart of van een heerlijk menu.  

 
Kerstwens 

In een wereld waar veel onzeker 
is, waar mensen op de vlucht 

zijn, waar constant dreiging 
is, wens ik jullie namens 
SPCO LEV van harte Gods 
zegen toe voor het jaar dat 

komt. Laten we met elkaar 
dragers zijn van ons 

positieve LEV 
verhaal, waarvan de 
kern ‘liefde’ is en 

waar woorden als 
vergeving en 
opnieuw mogen 
beginnen 
springlevend zijn. 

 
Van harte 

gezegende 
dagen 

toegewenst. 
 

 

Namens SPCO LEV, 

Kees Bruggeman 


