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Beste ouders/verzorgers,  
  
Welkom! Wellicht heb je het spandoek bij de ingang van 
het grote plein zien hangen. Nou, welkom waren ze 
zeker, afgelopen maandag: jullie kinderen, onze 
leerlingen. En jullie zelf natuurlijk ook: wat fijn dat het 
plein weer toegankelijk is! Vakantie is heerlijk en weer 
naar school is óók fijn.  Hoewel, nacht vóór de eerste 
schooldag is nooit mijn beste. Van een aantal super 
relaxte weken zonder wekker weer in het ritme van het 
werkzame leven. Dat is altijd even wennen. En het went 
heel snel: als ik al die verwachtingsvolle koppies de poort 
binnen zie lopen is het alweer helemaal goed.   
 
Een extra welkom voor nieuwe leerlingen en ouders. 
Welkom op Westfriese Vrije School Parcival! In principe 
ploft er om de week een Nieuwsbrief in jullie 
digitale postbus. Daardoor blijven jullie op de hoogte 
van wat er in onze schoolgemeenschap speelt. Uiteraard 
kun je met vragen bij de leerkrachten terecht, bij 
Lenny Volger, intern begeleider, of bij mij.  Gaat het 
specifiek om iets dat in de klas speelt, dan is de 
leerkracht altijd het eerste aanspreekpunt. Heb je 
administratieve vragen? Dan zit Marleen Antonisse voor 
je klaar (behalve op woensdag). Gaan je vragen 
over schoolbrede zaken, dan staat mijn deur voor je 
open. Kom vooral als je vragen hebt.  
 
Goed contact zorgt immers voor verbinding en 
die hebben ouders en team afgelopen jaar af en toe 
gemist. De coronasituatie hielp niet mee. Gelukkig 
hoeven jullie nu niet meer letterlijk buiten de poort te 
blijven. Binnen het schoolgebouw zijn we nog 
voorzichtig en hopen we medio september op verdere 
versoepeling. Om de verbinding tussen school en ouders  
na afgelopen jaar te versterken komt er dit schooljaar  
een klankbordgroep. In de laatste Nieuwsbrief voor de 
 zomervakantie schreven Marin van Wijnen  
(bestuurder Ithaka) en ik daar al over.   
 
 

Agenda 
Do 02-09 Keramiek, 20.00 uur 
Ma 13-09 Studiedag, geen school 
Do 16-09 Keramiek, 20.00 uur 
Vr 01-10 Studiedag, geen school 
Di 28-09 Sint Michaelsfeest 
Ma 18-10 t/m 
Vr 22-10 Herfstvakantie 
Wo 27-10 Studiedag, geen school 
Do 04-11 Keramiek, 20.00 uur 
Do 11-11 Sint Maarten 
Do 18-11 Keramiek, 20.00 uur 
Vr 19-11 Leerlingpresentaties 
Do 25-11 Studiedag 
 
 

 
 

Nieuwsbrief 
 
Nummer 1   |   26 augustus 2021 
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Deze klankbordgroep wordt samengesteld voor dit schooljaar met als doel geluiden uit de 
oudergroep te communiceren met directie en team, mee te denken met betrekking tot diverse 
onderwerpen en ideeën te verzamelen en organiseren die mogelijk kunnen bijdragen aan meer 
gevoel van verbinding.   
 
De klankbordgroep bestaat uit één ouder per klas, zodat de groep niet te groot wordt om een goed 
gesprek te kunnen voeren en óók alle klassen zijn vertegenwoordigd. Graag ga ik snel met de 
klankbordgroep van start. Daarbij denk ik aan een vijftal bijeenkomsten per schooljaar, te starten in 
september. De bijeenkomsten zijn steeds op woensdag om 15.30 uur en duren max. anderhalf uur. 
Data: 29/9, 17/11, 26/1/2022, 23/3 en 18/5.   
 
Ik stel me voor dat jullie als ouders per klas zelf peilen wie hiervoor belangstelling heeft en iemand 
afvaardigen. Ik word blij als ik de namen doorkrijg (fmerten@parcival-hoorn.nl). Als dat uiterlijk 6 
september lukt, kunnen we snel daarna met elkaar aan de slag. Overigens vind ik het fijn om het 
periodieke overleg met klassenouders voort te zetten. Afgelopen jaar heb ik dat namelijk als erg 
waardevol ervaren.   
 
Voor de volledigheid is het goed te weten dat zowel de klankbordgroep als het klassenouder overleg 
informele overleggen zijn. De formele contacten en besluitvorming lopen zoals wettelijk bepaald via 
de medezeggenschapsraad (MR).   
 
Met ouders en de MR zal ik zeker spreken over wat ons dit jaar op school bezighoudt. Naast het goed 
inwerken van onze nieuwe collega's is dat onder meer ons onderwijskundig verbetertraject. En 
komende week starten we met een visietraject: welke visie heeft het team van de Parcival op 
vrijeschool onderwijs? Wat voor vrijeschool wil de Parcival zijn?   
 
Zeker in een nieuwe samenstelling van het team is het goed te onderzoeken waaraan het team 
vanuit een eensluidende visie wil bouwen. Hans Passenier van BVS-schooladvies heeft vele 
vrijescholen begeleid met het ontwikkelen van hun visie en zal dat nu ook met ons gaan doen.    
 
Het is duidelijk: we zijn weer uit de startblokken om er samen met jullie en jullie kinderen een 
prachtig vrijeschooljaar van te maken!   
  
Hartelijke groet,  
Frank.  
 
  
Rust op het schoolplein na het brengen van je kind   
Jippie, je mag als ouder je kind weer brengen en halen op het schoolplein. Vooral na het brengen 
vinden sommigen van jullie het fijn nog even door het raam de klas in te kijken en te zwaaien en met 
elkaar te praten. Prima! Tegelijkertijd leidt het kinderen ook af, terwijl de leerkracht de dag graag wil 
beginnen. Vandaar de vraag of je het zwaaimoment kort wilt houden. Dat draagt bij aan een rustige, 
geconcentreerde start van de dag voor de leerlingen.   
 
Bij het ophalen geldt hetzelfde: op tijd zijn is fijn, maar te vroeg op het plein leidt leerlingen ook af bij 
het afsluiten van de dag.    
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Van de Administratie 
 
Ouderbijdrage 
Afgelopen maandag heb ik een mail verstuurd vanuit WIS Collect. Het was de bedoeling dat die 
alleen bij de ouders die nog niets ingevuld hadden terecht kwam. Per ongeluk heb ik vergeten een 
vinkje weg te halen, waardoor deze mail bij iedereen terecht gekomen is. Ook bij de ouders die al 
gereageerd hadden. Mijn excuses daarvoor. 
 
Heeft u al voor of in de vakantie uw voorkeuren in WIS Collect ingevuld, dan hoeft u niets meer te 
doen met de e-mail van afgelopen maandag. 
 
Indien u hulp nodig heeft met het invullen van WIS Collect, neemt u dan contact met mij op.  
Ik help u graag. 
 
Afwezig 
Indien uw kind afwezig is wegens ziekte, arts- of tandartsbezoek of welke andere reden dan ook, 
meldt u dat dan op school. U belt hiervoor naar: 0229-231011. Ik vraag u de voicemail in te spreken. 
Graag duidelijk vermelden: de naam van uw kind, de klas waarin uw kind zit en de reden van 
afwezigheid. De voicemail wordt dagelijks afgeluisterd. 
 
Gewijzigde gegevens 
Bent u deze zomervakantie verhuisd, heeft u een nieuw telefoonnummer gekregen, of een nieuw 
mailadres? Meldt u dit per omgaande aan de administratie van school: info@parcival-hoorn.nl 
Zo houden wij onze informatie up to date. 
 
Vriendelijke groeten, 
Marleen Antonisse 
 
 
 

Nieuwe juffen stellen zich voor 
 
Helen Williams 
Mijn naam is Helen Williams en als ex-ouder ben ik voor sommigen 
een bekend gezicht. Een aantal jaar geleden begon ik met het 
geven van lessen Engels aan de klas van mijn zoon, die toen in klas 
3 zat. Geboren in Schotland ben ik een native-speaker. Nu mijn 
zoon vertrokken is van de Parcival om naar de middelbare 
school te gaan, heb ik besloten om te blijven. Ik ga dit jaar 
beginnen met de deeltijd opleiding voor de vrijeschool PABO en 
daarnaast ga ik klas 1 t/m 6 lessen Engels geven. Ik zal mijn 
werkervaring daarnaast opdoen in klas 4 waar ik  dit jaar zal 
ondersteunen.   
  
Tot nu heb ik gewerkt als beeldend therapeut in verschillende 
instellingen. Altijd met kinderen en jongeren in 
de Kinder/Jeugdpsychiatrie en in de Jeugdzorg. Daarnaast heb ik 
altijd iets met mijn Engels taligheid gedaan op de scholen van mijn 
kinderen. Hieruit haal ik veel voldoening en plezier en de stap om 
mijn bevoegdheid als (groeps)leerkracht te halen, leek een 
logische en ook spannende stap. Ik heb er veel zin om jullie 
kinderen in de klas te ontmoeten.  
 
 

mailto:info@parcival-hoorn.nl
http://www.parcival-hoorn.nl/
mailto:info@parcival-hoorn.nl


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

 
 
Claudia Veenstra 
Mijn naam is Claudia Veenstra en ik sta voor klas 3 op 
de donderdag en vrijdag. Na 30 jaar werkzaam geweest 
te zijn in het muziekonderwijs (blokfluit en 
Algemene Muzikale Vorming) maak ik nu de overstap 
naar het Vrijeschool onderwijs. Mijn beide kinderen 
hebben zowel Vrije school onderbouw- als bovenbouw 
gevolgd en hebben daar nog steeds plezier van. 
Daarom is op de  Vrijeschool gaan lesgeven een 
logische keuze voor mij.  
 

Mijn sterke punten zijn humor, nuchterheid en beetje 
levenswijsheid. Wat ik belangrijk vind, is dat ieder kind 
gehoord en gezien gaat worden in de klas. Hopelijk kan 
ik bijdragen aan een heerlijke basisschooltijd voor de 
kinderen en herinneren ze mij als een leerkracht waar 
ze veel aan gehad hebben, op welke manier dan ook.  
 

Naast twee dagen voor de klas staan volg ik de zij-instroom Vrijeschool Pabo in Leiden en geef ik nog 
een middag blokfluitles op de muziekschool in Castricum.   
 

De keuze voor de Parcival is ook heel logisch: een heel leuk, gezellig team, met veel leergierige 
collega’s, waarbij nieuwe invloeden, vers van de huidige opleiding, ook uitgedaagd kan worden.  Zo 
houden we Rudolf Steiner ‘up-to-date’ en halen we eruit wat wij willen toepassen.  
 
 
Marleen Hoogendoorn 

Hallo, mijn naam is Marleen en dit jaar ben ik samen met 
Ingrid juf van klas 5. Ik woon met mijn gezin in Schoorl. Mijn 
twee dochters (9 en 6) gaan in Bergen naar de vrijeschool. Ik 
heb ook nog een zoontje van 2 jaar oud. 
 
Na jaren werken in het (reguliere) voortgezet onderwijs, volg ik 
mijn droom naar werken met jongere kinderen. Een aantal jaar 
geleden maakte ik kennis met het vrijeschool onderwijs, 
doordat we daar voor mijn dochter voor kozen. Toen wist ik, 
dat is wat ik wil doen!  
 
Dit jaar kwam de prachtige kans voorbij om op De 
Parcivalschool te gaan werken. Een school die het vrijeschoolse 
ademt en uitstraalt en waar ik me er heerlijk in kan 

onderdompelen. En nu gaat dat beginnen. Dit jaar start ik ook op de vrijeschool-Pabo in 
Leiden. Ik heb er ontzettend veel zin in en ben ervan overtuigd dat ik samen met Ingrid en 
deze fijne klas een heel mooi jaar tegemoet ga. 
 
 
De andere 4 juffen stellen zich voor in de volgende nieuwsbrief. 
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Van het Schoolplein 
 
Wat fijn dat er in de vakantie ouders op het schoolplein kwamen om 

te helpen met onkruid wieden, lava meel (vol mineralen en goed voor 

het bodemleven) strooien en water geven. De tuin staat er prachtig 

bij! Rode en blauwe bessen, aardbeien, frambozen en wijnbessen, 

wat een rijkdom. Zo heerlijk ook om te zien dat alle insecten ook de 

tuin al hebben gevonden! Er sprong zelfs een pad tussen de plantjes!  

Grote dank aan alle ouders die geholpen hebben!!  

Juf Suzan 
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Uit de klassen 
 
 
Klas 1, 2 en 3 waren 
naar het Boezelbos. 
Heerlijk genieten van 
het mooie weer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bordtekening klas 6, een 
kunstwerkje van juf Iris. 
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Open Atelier Keramiek 
 

20.00-22.00 (inloop vanaf 19.30)  
Er zijn voorbeelden, maar je mag ook zelf                  

iets bedenken (Pinterest). 

2 avonden per thema, 1 voor het boetseren en 

1 voor glazuren. 25 euro per combi, schrijf je 

in voor alle 8 avonden dan is het 90 euro 

samen.  
 
De inkomsten zullen volledig ten goede komen aan de aanschaf van klei en glazuur voor de 
keramieklessen op school. 

 
2 & 16 september herfst, Michaël (draak?), paddenstoelen,  
kaarsenkandelaar, huisje waar een kaarsje in kan.  
 
4 & 18 november advent (sterren, kerstgroep of adventspiraal), winter (voederbakje voor de 
vogels?) 
 
17 & 31 maart lente, (hang)potjes voor plantjes (met kralen?), kralenketting, bloemen  
 
2 & 16 juni zomer, bloemen met daarin een kaarsje?, bakjes met daarin een meertje en aan 
de rand huisjes of in het midden een vuurtoren 
 

Dat wat ik met kinderen mag beleven, wil ik ook graag aan jullie 

laten zien! Het is zo fijn om met je handen te mogen boetseren. 
 

Hopelijk tot dan! 

Juf Suzan 
Opgeven kan op: sblomsma@parcival-hoorn.nl 

Vanwege de snelle start na de zomervakantie is het handig om je nu al op  te geven.  
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Ingezonden stuk: 
 
Passend Onderwijs Westfriesland (zie ook bijlage) 
 
Geachte heer / mevrouw, 
  
Zoals in een nieuwsbrief dit voorjaar is toegelicht, kiest het samenwerkingsverband voor passend 
onderwijs West-Friesland voor een andere aanpak bij het maken van  
het nieuwe ondersteuningsplan voor 2022-2026. Wij streven naar een proces waarbij alle inhoudelijk 
betrokkenen - scholen, ouders, gemeenten, zorgaanbieders,  
etc. - meedenken én mee besluiten over hoe wij in de komende jaren samen aan passend onderwijs 
werken.  
  
U leest meer over dit proces in de flyer die als bijlage aan deze mail is toegevoegd. Ook nodigen wij u 
van harte uit mee te doen!  
  
Alle betrokkenen worden voorbereid op deelname aan de planbijeenkomst op 9 november a.s. Voor 
diverse gremia gebeurt dit in een vergadering (OPR, POR, ALV, kennisplatform, OCO, 
consulentenoverleg),  
voor alle andere betrokkenen en geïnteresseerden worden in de komende tijd tal van 
voorbereidende online bijeenkomsten georganiseerd.  
U kunt zich hiervoor opgeven via deze link: https://nivaso.wufoo.com/forms/aanmelden-digitale-
voorbereidende-bijeenkomsten/. 
  
In een voorbereidende bijeenkomst wordt u nader geïnformeerd over het proces, de inhoud en 
vormgeving van de planbijeenkomst op 9 november en worden aan u enkele vragen gesteld die 
helpen in de voorbereiding 
van deze dag. Belangrijk om te weten is dat u alleen mee kunt doen aan de planbijeenkomst als u een 
voorbereidende bijeenkomst hebt bijgewoond.  
  
Tot slot: kent u andere mensen die (mogelijk) geïnteresseerd zijn mee te denken over de toekomst 
van passend onderwijs in de regio West- Friesland, schroom niet deze mail door te sturen.  
  
Graag tot ziens!  
  
Met vriendelijke groet,  
 
Anna Lont-Zuidema  
Projectleider passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen West-Friesland  
T 0229 – 572633 / M 06 58 88 80 18 
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Ingezonden stuk: 
 
1.Hoorn 
  
In Hoorn vinden we het belangrijk dat we er voor elkaar zijn als dat nodig is. Door de 
coronamaatregelen hebben sommige inwoners minder inkomen of zijn zelfs hun baan verloren. In 
deze mail vindt u de digitale toolkit met informatiemateriaal over de TONK-regeling, hulp bij 
rondkomen en de algemene contactgegevens van 1.Hoorn. Uw organisatie ontvangt deze week een 
poster, flyers en ansichtkaarten per post over deze onderwerpen. Via deze weg vraag ik u om de 
informatievoorziening te verspreiden binnen uw organisatie en aan de inwoners uit Hoorn met wie u 
contacten onderhoudt. Bijvoorbeeld via uw folderrekken, een nieuwsbericht op uw website of 
narrowcasting. 
  
Wat is de TONK? 
De TONK-regeling is een eenmalige uitkering van € 2.400 over de periode januari 2021 tot en met 
september 2021. Inwoners kunnen dit bedrag gebruiken om noodzakelijke woonkosten in deze 
moeilijke tijden te kunnen betalen zoals gas, water, licht, hypotheek of huur. De regeling is makkelijk 
via de website aan te vragen; www.hoorn.nl/tonk  
  
Meer informatie 
Meer informatie over de TONK-regeling vindt u op www.hoorn.nl/tonk  
Voor vragen over hulp bij rondkomen en andere steunregelingen verwijs ik u graag naar 
www.hoorn.nl/rondkomen, de deskundigen zijn bereikbaar via telefoonnummer 0229 25 22 00.  
Heeft u vragen over de communicatiemiddelen? Dan kunt u contact met mij opnemen per mail of via 
06 46 31 64 01. 
  
Met vriendelijke groet en dank voor uw medewerking, 
  
 
Jara Hof 
 
 

 
Nieuwe Steen 1  |  Postbus 603  |  1620 AR Hoorn 
T 0229 252200  |  www.hoorn.nl   
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