Ouderbulletin 3
17 september 2020
Beste ouders/verzorgers,
Hoewel we nog steeds zomerse temperaturen beleven, zijn
we nu toch al zo’n vijf weken op weg in het schooljaar. Tijd
voor een korte tussenevaluatie. De afgelopen weken
woonde ik alle ouderavonden bij. Dat vond ik erg leuk en
inspirerend. Wat hebben we een enthousiaste en bevlogen
juffen! En wat zijn velen van jullie blij met wat we op
school doen. Veruit de meeste kinderen gaan met veel
plezier naar ons toe. Dat vond ik heerlijk en motiverend
om van jullie te horen.
Ook de juffen gaven deze week aan dat ze een goede start
van het schooljaar hebben ervaren. Zij zijn heel blij dat de
klassen weer volledig zijn. ‘Een klas van 12 of 13 kinderen
is misschien wel makkelijker, maar ik heb ze toch het
liefste allemaal’, zei één van de juffen. Die warme,
positieve sfeer voel ik zelf ook. Dat maakt de Parcival zo’n
fijne plek om te leren en te werken.
Zorgen horen er natuurlijk bij. Ook op de Parcival wordt
soms gepest en daar weigeren we genoegen mee te
nemen. Contact met jullie is door corona net wat minder
makkelijk en vanzelfsprekend dan in eerdere jaren. Terwijl
het ook nu belangrijk is en blijft dat we gezamenlijk om de
kinderen heen kunnen staan. En de drukte bij het halen en
brengen is sommigen van jullie een doorn in het oog. Ik
werd daar op aangesproken en kreeg er mail over. En het
ís ook onveilig: ik zie ouders het fietspad in beslag nemen.

Agenda
Vr 18-09
Vr 25-09
Di 06-10
Vr 09-10
Ma 12-10 t/m
Vr 16-10
Do 05-11
Wo 11-11
Di 24-11
Vr 27-11
Vr 04-12
Do 17-12
Vr 18-12

Studiedag, hele school vrij.
Sint Michaël
Open speelmiddag
13.45 – 14.45 uur
Studiedag, hele school vrij
Herfstvakantie
Inloopochtend 9.00 – 11.00
Sint Maarten
Open speelmiddag
13.45 – 14.45 uur
leerlingpresentaties
Sint Nicolaas
Kerstspel, 20.00 uur
Kleuters vrij
Kerstspel klas 1 t/m 6
10.00 – 11.15 uur

Ma 21-12 t/m
Vr 01-01-2021 Kerstvakantie

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
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Wat kan ik hier aan doen? In principe weinig: jullie zijn allemaal verstandige en volwassen mensen.
Wie ben ik om me met jullie te bemoeien? Dat regelen jullie toch vast wel met elkaar? Maar dat
blijkt lastiger dan het lijkt. Dus bemoei ik me er toch mee, want ik voel me medeverantwoordelijk
voor de situatie bij ons schoolhek. Ons plein blijft vooralsnog oudervrij. Er is één uitzondering: de
mensen van de BSO mogen op het plein de BSO-kinderen opvangen. Dat scheelt al iets in de drukte.
Aan jullie als ouders vraag ik het volgende: ouders met een kind in klas 1 staan rechts van het hek en
ouders met een kind in klas 2 of 3 wachten links van het hek.
Ouders klas 2 en 3

Ouders klas 1 BSO (binnen het hek)

↓

↓

↓

Onze leerlingen van klas 4, 5 en 6 kunnen best een stukje zelfstandig lopen. Om de drukte echt te
spreiden, vraag ik ouders van kinderen in klas 4, 5 en 6 te wachten bij het Cruyff-court. Daar is heel
veel ruimte.
Ouders klas 4, 5 en 6
↓

↓

↓
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Als je meerdere kinderen hebt die tegelijkertijd naar school gaan of uit zijn, ga je staan bij de plek van
je jongste.
Graag doe ik een beroep op jullie hier aan mee te werken. Dan zorgen we samen voor spreiding van
de drukte en een veiliger situatie op het fietspad. Dat is wel zo sociaal. Laten we starten op maandag
21 september.
Frank Merten.

Handige ouders gevraagd
We hebben een aantal éénwielers. De wat oudere kinderen vinden het geweldig daar al balancerend
op te fietsen. Helaas zijn ze in slechte staat (de éénwielers, niet de kinderen). Wie van jullie zou ons
willen helpen om de fietsen weer gebruiksklaar te maken? Je kunt je opgeven bij conciërge Ronald.

Stagiaire
Dinsdag 22 september start Marlies van Doornik aan haar stage op de Parcival. Marlies is begonnen
aan haar opleiding voor schoolleider (ja, daarvoor moet je leren).
Marlies heeft gewerkt in de kinderopvang en slaat nu een andere weg in. Ik zie onze school ook als
opleidingsplek voor mensen in het onderwijs. Daarom zal ik Marlies twee dagen per week als
stagiaire gaan begeleiden. Jullie zullen haar vast snel gaan (her)kennen. Marlies is er op dinsdag en
donderdag. De stage duurt tot het voorjaar van 2021.
Frank Merten

Sportdag
In de agenda staat de sportdag voor klas 4 t/m 6 gepland op vrijdag 25 september a.s.
Deze sportdag wordt verplaatst naar vrijdag 30 april 2021.
Lenny (gymjuf)

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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Michael, het eerste feest van het jaar.
O, klaag toch niet, als nevel vroeg de morgen grijst
want des te schoner is de dag, de dag die daaruit rijst
Ze zijn er weer. De verstilde ochtenden waarin boven het water en het land de nevels
zweven en je voelt...... Dit wordt een gouden dag!
In de hele natuur zet de verstilling, het terugtrekken in. De dagen worden korter, de oogst is
binnen, de moestuin leeg, of bijna leeg. Vruchten en zaden laten los en de eerste kastanjes
worden gevonden, nog gehuld in hun bolster. Wat een prachtig woord: BOL-STER.
Groen en stekelig is mijn jasje en daaronder een
roodbruin bastje
En weet je wat daar ook nog zit? Mijn bolle buikje,
helemaal wit
En we wachten tot de bolster opengaat..... zoveel
verwachting, terughouding en blijdschap als dat met de
een na de ander gebeurt. En dan zijn het er soms ook
nog twee!
En in iedere vrucht ligt het zaad van de toekomst
verborgen, een oneindige kiemkracht gevormd door
licht en warmte.
Die kracht hebben wij ook opgedaan in de lange zomer van buiten zijn, vrij zijn..
En nu trekken we ons weer terug in onze huizen, in school en werk. Dat kan even onstuimig
zijn, net als het weer in deze tijd.
Het vraagt moed en kracht in het hier en nu om de kiemkracht in onszelf te vinden en aan te
spreken.
We hebben er ook zin in. Ons hart wordt warm van wat we in de wereld willen zetten. Hoe
mooi is het eraan te werken iets vanuit je hart te willen, of te willen kunnen, of iets vanuit de
grond van je hart te willen omarmen........
Als we daarbij IK zeggen wijzen we op ons hart en niet op ons hoofd.....
Dat te kunnen gaat niet zonder slag of stoot.
Eigenlijk kun je iedere dag het Michaelsfeest vieren door er weer aan te gaan staan met een
blik op de toekomst.
Veel van onze feesten zijn herinneringsfeesten. Het Michaelsfeest is dat bij uitstek niet. Het
is het feest waarin de toekomst centraal staat vanuit nieuwe ideeën, mogelijkheden,
uitvindingen en verbondenheid. Veel kracht en moed!
Joke
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Academie voor Ouders
Wat leuk dat je onze mail leest.
Het zijn, zoals we allemaal weten, vreemde tijden maar wij, van de Academie voor ouders, gaan
door. We zitten nog steeds vol met ideeën en we zijn hard aan het nadenken hoe we onze ideeën
vorm kunnen gaan geven.
Om te beginnen starten we met een online lezing Spiegelkinderen van Saskia Markestein.
Zij gaat ons vertellen over hoe ons gedrag invloed kan hebben op het gedrag van onze kinderen en
hoe wij daar verandering in kunnen brengen. Het is de bedoeling dat Saskia later dit jaar een
uitgebreidere workshop voor ons gaat geven, maar voor nu geeft ze ons alvast een voorproefje.
Deze lezing wordt gecombineerd met een kort voorwoord van de directeur van de Parcival school,
Frank Merten.
De lezing zal plaatsvinden op donderdag 24 september om 20.15 uur en zal ongeveer 1,5 uur duren.
Deze lezing is kosteloos en na je aanmelding krijg je van ons een inlogcode. Het platform dat gebruikt
wordt is Zoom.
Wil je jezelf aanmelden of heb je nog vragen mail dan gerust naar
academievooroudershoorn@gmail.com
Wij hebben er veel zin in! En wensen jou alvast een mooie en inspirerende lezing toe.
Suzan, Wendy, Rubya en Jantien
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