Ouderbulletin 1
20 augustus 2020
Beste ouders/verzorgers,
De eerste schoolweek van schooljaar 2020-2021 zit er
alweer bijna op! Hoog tijd dus voor de eerste Nieuwsbrief.
De Nieuwsbrief zal dit schooljaar om de week verschijnen.
Inhoudelijk zal de Nieuwsbrief wat uitgebreider worden
dan eerdere jaren. Omdat het middenkatern in de
Seizoener is vervallen, zullen we de in plaats daarvan de
Nieuwsbrief gebruiken. Juf Elma komt de redactie
versterken naast Marleen en ondergetekende.
De eerste schoolweek is volgens mij soepel verlopen.
Veruit de meeste kinderen en alle teamleden hadden er
weer veel zin in. Spannend was het natuurlijk ook: vooral
voor de nieuwe leerlingen en hun ouders (welkom!) en de
kinderen die van de kleuterbouw naar klas 1 gingen. Ook
zag ik sommigen van jullie en traantje wegpinken. Dat
hoort allemaal bij onze jaarcyclus. De energie stroomt
weer door de school en dat voelt goed en vertrouwd. We
gaan er met elkaar een mooi schooljaar van maken!
In ons team zijn er enkele wijzigingen. Juf Carla en juf
Sandra (IB) zijn met pensioen gegaan. Juf Lenny is nu drie
dagen per week onze intern begeleider. Daarnaast blijft
Lenny gymlessen geven. Juf Nicolet viel soms al bij ons in
en is nu om de week op maandag de juf in klas 2. Juf
Suzanne is deze week gestart als onze nieuwe
onderwijsassistente. Daarnaast doet Suzanne samen met
Ronald de conciërgewerkzaamheden. Let op: we hebben
nu dus een juf Suzan én een juf Suzanne. Juf Loes is veel
meer in school te vinden dan vorig jaar: naast juf zijn in
klas 1 en bij de kleuters geeft Loes vanaf dit jaar
ook vaklessen Engels.

Agenda
Di 01-09
Vr 18-09
Vr 25-09
Di 06-10

Inloopochtend, 9.00 – 10.30 uur
Studiedag, hele school vrij.
Sint Michaël
Sportdag voor klas 4, 5 en 6
Open speelmiddag
13.45 – 14.45 uur
Studiedag, hele school vrij

Vr 09-10
Ma 12-10 t/m
Vr 16-10
Herfstvakantie

Absenties melden/administratieve zaken
Wilt u uw kind afmelden wegens ziekte,
doktersbezoek of om andere redenen?
Graag per telefoon: 0229-231011 (u kunt een
boodschap inspreken)
Via de mail: info@parcival-hoorn.nl
Adreswijzigingen, wijzigingen in
telefoonnummers en e-mailadressen, geeft u
door aan de administratie (niet aan de juf):
info@parcival-hoorn.nl
Boeken voor de schoolbibliotheek gezocht
Staan er bij jullie ook mooie boeken met harde
kaften in de boekenkast? Boeken die al gelezen
zijn en die nog door een heleboel andere
kinderen gelezen mogen worden? Dan
ontvangen wij ze graag op school! Eventuele
boeken die we niet in de boekenkast zetten,
leveren wij in bij een goed doel. Ze mogen
ingeleverd worden bij de juf in de klas.
Alvast heel erg bedankt!
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Dat brengt me bij een aantal inhoudelijke veranderingen vanaf dit schooljaar: naast de
nieuwe vaklessen Engels van juf Loes is er nu ook het hele jaar euritmie door juf Denise en juf
Mayumi (piano). Juf Suzan geeft het hele jaar vakles in houtbewerken. Klas 1
krijgt vakles bewegingsonderwijs van juf Lenny in de sportzaal. En, een grote wens van velen, de
koorzang is terug! Vanaf 1 september elke woensdag voor klas 4, 5 en 6. Hallo Muziek verzorgt
de koorles en blijft de overige muzieklessen geven als vorig jaar. Zo blijven we bezig hoe we onze
vrijeschool-pareltjes kunnen laten glanzen. Maar we denken ook aan de rest.
Als team hebben we dit schooljaar enkele speerpunten gekozen: we gaan met studiedagen extra
inzetten op ons taal- en rekenonderwijs. Daarnaast gaat het hele team de Regenboogtraining volgen.
De Regenboog is een programma voor sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Begin 2021
zijn er twee studiemiddagen over hoogbegaafdheid. En intern gaan we als team meer aandacht
besteden aan antroposofische studie. Genoeg te doen dus!
En waar blijven jullie dan, als ouders/verzorgers? Natuurlijk draait het bij ons in de eerste plaats om
jullie kinderen. Maar uiteraard is en blijft de driehoek ouders-school-kind cruciaal voor een gezonde
ontwikkelingsweg van jullie kinderen. Daarom zijn onderlinge betrokkenheid en intensief contact van
groot belang. Dat is tweezijdig: schroom vooral niet contact met ons op te nemen als er vragen of
onduidelijkheden zijn! Als je mij mailt, krijg je zeker antwoord (in principe binnen drie
werkdagen): fmerten@parcival-hoorn.nl
Nu is contact in tijden van corona wat ingewikkelder dan anders. Grote groepen volwassenen bij
elkaar zit er voorlopig niet in. Misschien kunnen toch beide ouders/verzorgers komen op
onze ouderavonden in de grote zaal, maar dat hangt af van hoe de corona-situatie zich ontwikkelt. En
het is afhankelijk van maatregelen die dan gelden. Ik houd jullie op de hoogte!
Onze corona-aanpak op school is dezelfde als vlak vóór de zomervakantie. Jullie kregen daarover
allemaal een brief. Ik merkte deze week dat jullie en de kinderen dat snel weer oppakten. Heel fijn!
Als je als ouder in school komt voor een afspraak, check dan de gezondheidsvragen die op de
toegangsdeuren hangen. En beantwoord je zelfs maar één van die vragen met ‘ja’, zeg de afspraak
dan alsjeblieft af en blijf buiten het gebouw. Het is streng, ik weet het, maar we moeten de risico’s op
besmetting echt waar mogelijk beperken en zijn daar gezamenlijk verantwoordelijk voor.
Hoe zit het dan met ventilatie op school? Dit is een veelbesproken onderwerp dezer dagen. Gelukkig
vooral in het voortgezet onderwijs: daar blijkt de kans dat leerlingen elkaar en anderen kunnen
besmetten veel groter dan bij kinderen tot 13 jaar. Maar ook bij ons is goede ventilatie van belang.
Ons mooie, karakteristieke gebouw is 40 jaar oud en heeft alleen natuurlijke ventilatie. Dat betekent:
ramen en deuren open en goed luchten. Dat gaat nu prima. Hoe dat zal zijn met temperaturen rond
het vriespunt is nog de vraag. Een vraag waar heel onderwijsland mee worstelt en waarop ook vanuit
het RIVM en het Ministerie van OCW nog geen ander antwoord is dan ‘goed ventileren’. Wordt
vervolgd!
Frank Merten,
directeur.

Bezoekadres: Nachtegaal 146, Hoorn | Postadres: Postbus 3019, 1620 GA Hoorn
Tel: 0229-231011 | E-mail: info@parcival-hoorn.nl | website: www.parcival-hoorn.nl

Allergische kinderen en de EPI pen
Er komen steeds meer kinderen op school die dusdanig allergisch zijn dat ze gebruik moeten maken
van een EPI pen.
Dinsdag 18 augustus j.l. heeft Jilke Groot, moeder van Linde en Jelte voorlichting aan alle
leerkrachten gegeven over de EPI pen en de anafylactische reacties ten gevolge van allergieën.
Jilke Groot heeft een heel mooi formulier op de administratie ingeleverd waarop alle gegevens staan
van het kind, waar is het allergisch voor, welke reacties kun je verwachten en hoe te handelen. Ook
staan alle noodzakelijke telefoonnummers er op. Zeer waardevol voor ons op school.
Graag zouden wij van alle ernstig allergische kinderen zo’n formulier ontvangen.
Indien uw kind ernstig allergisch is en gebruik moet maken van een EPI pen, vragen wij u een
NOOD-Actieplan bij Anafylaxie in te leveren op de administratie van school.
U kunt dit formulier bestellen op de website: www.anafylaxis.nl
De kosten bedragen € 6,=, wanneer u het formulier zelf invult.
Op school zouden wij erg geholpen zijn met deze formulieren, waarvan er één op de administratie
bewaart wordt en één in de klassenmap van het de klas van het kind. Hierdoor hopen wij de
veiligheid van het kind beter te kunnen borgen.
Voor meer informatie mag u contact opnemen met Jilke Groot (jilkegroot@gmail.com)
U kunt het formulier sturen naar: info@parcival-hoorn.nl

Verkouden? Wel of niet naar school?
In de richtlijnen van het Ministerie staat dat kleuters die verkouden zijn gewoon naar school mogen.
Kinderen vanaf klas 1 moeten eerst getest worden bij de GGD.
U kunt met de GGD bellen voor een afspraak. Als uw kind negatief getest is, mag het gewoon naar
school.
Testen kinderen
Kinderen hebben minder kans dan volwassenen om COVID-19 te krijgen.
Wanneer ze het virus toch krijgen, hebben ze meestal weinig klachten.
Ook spelen kinderen een kleinere rol dan volwassenen in de verspreiding
van het virus. Om deze redenen is het niet altijd nodig om kinderen met
klachten te testen op COVID-19. Het afnamen van een test kan
bovendien ingrijpend en pijnlijk zijn voor een kind. Een medewerker in beschermende kleding zal met
een wattenstokje achterin de neus en keel van het kind materiaal afnemen. Als de testafname lastig
is, is de testuitslag niet betrouwbaar. Wij vinden het belangrijk om kinderen niet onnodig te belasten
met een test.
Hieronder meer informatie over het testen van kinderen met milde klachten die kort bestaan, milde
klachten die lang bestaan en ernstige klachten.
Milde klachten die kort bestaan?
Kinderen, met name t/m 6 jaar, hebben regelmatig last van periodes met milde
verkoudheidsklachten zoals een loopneus of hoesten. Het is meestal NIET nodig om uw kind te laten
testen. Met de huidige verspreiding van het virus is de kans is namelijk heel klein dat deze klachten
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door COVID-19 veroorzaakt worden. Bovendien gaan verkoudheidsklachten meestal binnen enkele
dagen vanzelf weer over. Houd uw kind thuis tot de klachten meer dan 24 uur verdwenen zijn.
Neem wel contact op met de GGD wanneer:












Je kind in de afgelopen 14 dagen in contact is geweest met iemand met COVID-19.
Alle leeftijden: je kunt een testafspraak inplannen via 088-01 00 562.
Je kind in de afgelopen 14 dagen heeft gereisd in een regio waar veel COVID-19 is.
Kinderen van 0 t/m 6 jaar: je kunt een test inplannen via 088-01 00 562.
Kinderen van vanaf 7 jaar: je kunt een test inplannen via het landelijk callcenter (0800-1202).
Je kind in de afgelopen 14 dagen in contact is geweest met een volwassene met koorts en/of
benauwdheid. Wanneer deze volwassene nog klachten heeft, kan deze ook eerst zelf getest
worden.
Kinderen van 0 t/m 6 jaar: je kunt een test inplannen via 088-01 00 562.
Kinderen van vanaf 7 jaar: je kunt een test inplannen via het landelijk callcenter (0800-1202).
Je kind meer dan een week school of opvang mist door de milde klachten.
Dit geldt alleen wanneer je het zelf prettig vindt om de voor- en nadelen van testen te
bespreken. We plannen dan eventueel een test in. Je kunt ons bereiken via 088-01 00 562.
Milde klachten die lang bestaan?
Sommige kinderen hebben last van chronische verkoudheidsklachten. Dit kan bijvoorbeeld wanneer
je kind astma of hooikoorts heeft. De klachten zijn dan herkenbaar en zullen hoogstwaarschijnlijk
niet door COVID-19 worden veroorzaakt. Het is NIET nodig om je kind te laten testen. Twijfel je
hierover of loop je tegen praktische problemen aan met school of kinderopvang, neem dan contact
op met de jeugdarts van je kind via 088-01 00 550.
Ernstige klachten?
Is je kind ziek en vertrouw je het niet? Neem dan telefonisch contact op met de huisarts(enpost). De
huisarts maakt samen met je een inschatting of je kind door een arts gezien moet worden. In
sommige gevallen zal de huisarts je kind testen op COVID-19.
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Ingezonden stukken:
Cybercriminaliteit
Op verzoek van de Gemeente Hoorn sturen wij u als bijlage een brief inzake cybercriminaliteit.
(zie bijlage 1)

Van de ANWB
Weer naar school!
Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer
10 cm gegroeid! Is dit het schooljaar dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het jaar dat ze zelf op
de fiets naar school mogen gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe en gaat u
dit schooljaar juist extra aandacht besteden aan het leren fietsen?
Om goed te leren fietsen moet er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer. Zo krijgen
kinderen controle over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in het verkeer.
Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is een prima
oefening. U weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het verkeer niet
anders.
Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze met hun hoofd
vaak bij hele andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld.
Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels in het
verkeer is het belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge, kwetsbare,
verkeersdeelnemers.
Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld van mobiliteit, vakantie en
vrije tijd een breed scala aan activiteiten in de sfeer van beïnvloeding, informatie en advies. In dat
kader volgen hier een aantal tips voor u, ouders en medeweggebruikers, om de veiligheid van onze
kinderen te vergroten.
•
•
•
•
•
•
•

Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig na.
Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij
fietsongevallen.
Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het verkeer is een
bron van gevaar.
Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.
Laat u niet afleiden, wees alert.
Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.
Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen als u er niet
persé hoeft te zijn en ga met een ruime bocht om fietsers heen.

De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel fietsplezier dit schooljaar!
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Boekpresentatie
Op 1 september a.s. presenteert Sandra de Wit, moeder van school, haar boek: Lieve Moeder.
Het ouderschap is best een pittige uitdaging! Als moeder en
pleegmoeder vond ik tijdens mijn uitdagingen in het
moederschap vooral mijzelf en de relatie met mijzelf zag ik
terug in mijn kinderen. Wie ben ik en welke spiegels houden
mijn kinderen mij voor? Ik mag elke dag in die spiegel kijken,
mag met liefde naar mijzelf kijken en zien wat ik wil blijven
doen én wat ik anders wil doen. Elke dag mag ik stappen
zetten om de moeder en de vrouw te zijn wie ik wil zijn.
Ik heb een boek geschreven ‘Lieve Moeder’ waarin ik je
meeneem in mijn visie op het moederschap en belangrijke
thema’s die je in je kind én in jezelf zult herkennen. Hoe ik
kijk naar het moederschap en kinderen.
‘Lieve Moeder’ is en boek voor de bevlogen en liefdevolle (pleeg)moeder die in de spiegel durft te
kijken en vanuit hartsverbinding impact maakt in het leven van haar kind.
1 september presenteer ik mijn boek ‘Lieve Moeder’ aan de wereld. Na de lancering op 1 september
ligt dit boek in de winkel, maar als je er zeker van wilt zijn dat je als een van de eersten het boek in
huis hebt bestel het boek dat NU alvast in de voorverkoop.
Of…
Bestel een kaartje voor de lancering op 1 september in Het Park Schouwburg in Hoorn om 20.00 uur
(zaal open om 19.30 uur).
Het wordt een spetterende show met muziek, dans, interviews, ik lees voor uit mijn boek én ik
overhandig het eerste exemplaar aan niemand minder dan Karin Bloemen die daarna natuurlijk ook
een liedje zingt uit haar bekende repertoire!
Daar wil je bij zijn!
Bestel een boek óf je ticket inclusief boek op: https://puurpleegmoederschap.nl/boek-lievemoeder/
Liefs Sandra de Wit – Vis 🌸
Moeder van Roy, Gijs en Sep (kleuterklas en klas 1)
& pleegmoeder van David en Michelle (17 jaar)
In bijlage 2 kunt u er meer over lezen.
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