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

 
 

 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Wat laat september zich van de mooiste kant zien! De 
temperaturen geven het idee dat de zomer nog 
eindeloos is. Echter: 's ochtends is het gras vochtig en 's 
avonds gaan de lampen weer aan in de kamer. Langzaam 
maar zeker dient de herfst zich aan. Die prachtige herfst 
met veel moois in het verschiet. Om de beginnen het 
Michaëlsfeest op 28/9.  
 
Je eigen draken onder ogen zien en de moed hebben de 
strijd met hen aan te gaan: dit thema leeft natuurlijk ook 
in het Parcivalteam. Wij zijn immers net mensen. Ook wij 
ontmoeten de leerkuil met grote regelmaat.  
 
De leerkuil heeft als stappen:  

1. ik denk dat ik weet hoe ik dit kan aanpakken,  
2. het is toch niet zo makkelijk als ik dacht,  
3. ik twijfel hoe ik verder zal gaan,  
4. ik zal moeten doorzetten en misschien om hulp vragen,  
5. ik denk dat het gaat lukken en  
6. hoera, ik kan het!  

 
Zo ziet leren er eigenlijk uit. 
Leren gaat altijd een beetje 
van auw. Als je over de 
leerkuil heen kunt springen, 
is het te makkelijk voor je 
geweest. Bijgaande 
afbeelding kun je op 
diverse plekken in onze 
school zien.  
 
Maandag 13 september 
gaan we als team verder in 
onze eigen leerkuil. De 
leerkrachten van klas 1 t/m 
6 krijgen bijscholing over 
het werken met onze 
nieuwe rekenmethode,  

Agenda 
Ma 13-09 Studiedag, geen school 
Do 16-09 Keramiek, 20.00 uur 
Vr 01-10 Studiedag, geen school 
Di 28-09 Sint Michaëlsfeest 
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 
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Getal en Ruimte Junior. De kleuterbouw en klas 1 gaan aan de slag met het werken aan een 
doorlopende lijn in (aanvankelijk) lezen. De stap van oudste kleuter naar klas 1 wordt nu best 
weleens als groot ervaren. In hoeverre kunnen we die overstap soepeler maken? 
 
Wat ook soepeler kan, is het onderhoud van ons mooie groene plein. De vochtige zomer vormde en 
geweldige voedingsbodem voor allerlei groene rakkers die we liever niet in onze borders hebben. 
Hoe houden we ons plein vrij van die ongewenste vrienden? Suzan heeft hiervoor een plan 
uitgewerkt dat ontstond op één van de ouderavonden vorige week en dat we als team omarmen: we 
maken leerlingen medeverantwoordelijk voor het tuinonderhoud, in samenwerking met jullie! 
 
In elke klas vanaf klas 1 komt een intekenlijst. In het seizoen onderhouden steeds wisselende ouders 
met twee kinderen uit de betreffende klas één keer per week het stukje groen vóór het klaslokaal. De 
dag in de week bepaal je zelf. Tijden het liefst aan de randen van de schooldag, dan ben je er meestal 
toch al. Eén of twee keer per jaar is al voldoende. De ouders van klas 6 nemen dit jaar het overige 
groen voor hun rekening. Geweldig! 
 
Wat ook geweldig is, is de belangstelling voor onze school. We hebben de afgelopen maanden veel 
nieuwe aanmeldingen gekregen. Helaas heeft elk voordeel ook zijn nadeel. We hebben inmiddels een 
stop moeten invoeren voor kleuters die van nu tot in het najaar van 2022 vier worden. Dit betekent 
een wachtlijst. Als er een al ingeschreven kleuter van vier bijvoorbeeld verhuist naar elders, komt er 
een plekje vrij. We hebben nog wel voldoende plek voor leerlingen vanaf vijf jaar.  
 
De stop geldt dus alleen voor kleuters die in de periode vanaf nu tot in het najaar van 2022 vier 
worden. We moeten de stop invoeren om te voorkomen dat er over enkele jaren een klas 1 van ver 
boven de dertig leerlingen ontstaat. Pijn doet het wel, want ik gun alle kinderen ons mooie 
vrijeschool onderwijs.  
 
En dat ons onderwijs zo vormend, voedend en omhullend is, merkte ik vorige en deze week tijdens 
de oudervonden. Wat ben ik trots op dit team! Wat stonden de leerkrachten allemaal enthousiast en 
gepassioneerd hun verhaal te doen. En ik voelde veel tevredenheid bij ouders. Deze goede start geeft 
me alle vertrouwen voor de rest van het schooljaar.  
 
Frank Merten 
 
 
Parkeren 
Er kwam deze week een klacht binnen over het parkeren van auto's bij het brengen en halen van 
onze leerlingen. Het gaat om auto's die half op het trottoir staan buiten een parkeervak in de straat 
achter onze school. Dat maakt de situatie onoverzichtelijk en dus gevaarlijk. Daarom het vriendelijke 
verzoek ouders te vragen hun auto's alleen in de parkeervakken te plaatsen of te parkeren op het 
parkeerterrein bij de supermarkt. 
 
Ook is het niet toegestaan om te parkeren aan de Spaarneweg, vlak bij het fietspad. Daar is geen 
parkeerplaats en toch staat daar regelmatig een auto geparkeerd. Wilt u uw auto ook op de grote 
parkeerplaats bij de supermarkt zetten?  
 
Wij krijgen veel klachten van omwonenden van parkeergedrag van ouders.  
Laten we hier met z’n allen een beetje op letten! 
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Nieuwe juffen stellen zich voor: 
 
Suzanne Brouwer 
 

Mijn naam is Suzanne Brouwer. Dit schooljaar ben ik 

gestart als leerkracht van klas 3. De vrije school, en 

zeker de Parcival, is mij niet onbekend: 36 jaar 

geleden stapte ik als kleuter binnen. Al jong wist ik dat 

ik juf wilde worden, na de middelbare school heb ik 

de PABO gedaan en aansluitend 5 jaar gewerkt op 

verschillende vrije scholen in de regio. Inmiddels ben 

ik 11 jaar aan de school verbonden als ouder. Mijn 

oudste dochter zit op de middelbare school, mijn zoon 

zit in de zesde klas en mijn jongste dochter in de 

vijfde. 

Ik heb er heel veel zin in om als leerkracht en teamlid 

bij te dragen aan het onderwijs op de Westfriese 

vrijeschool Parcival.  

 
Anke Belt 
 

Beste ouders van de kleuterklassen,   
  

Dit jaar ben ik de vaste duo-partner van alle drie de juffen. Op 
de dagen dat zij er niet zijn, zal ik de kleuters begeleiden in hun 
spel en ontwikkeling. Woensdag vervang ik Jeannette, 
donderdag Jeanette of Joke en vrijdag Joke/Roos. Met veel 
enthousiasme ben ik begonnen. We hebben een ochtendspel 
gedaan, liedjes gezongen, brood gebakken en veel gespeeld.    
  
De afgelopen twintig jaar heb ik met veel plezier lesgegeven op 
het VMBO in alle niveaus en leerjaren. Door 
onderwijsveranderingen in het VMBO, de vrijeschool van mijn 
zoon en zijn kleuterleeftijd kreeg het lesgeven voor mij een 
andere inhoud. In het reguliere onderwijs miste ik het 

leren vanuit je hart en handen. Verder beleefde ik zoveel plezier aan de verwondering en het 
ontdekken van de wereld van mijn zoon, dat ik besloot er mijn beroep van te maken.   
  
Vorig jaar ben ik gestart met de Vrijeschool lerarenopleiding in Leiden. Bewust kies ik voor het 
vrijeschoolonderwijs en de antroposofie.    
  
Als mens houd ik van de natuur, schoonheid, creativiteit, muziek, dans en mensen. Ik ben altijd 
nieuwsgierig naar het kind/de mens: wie ben jij en wat motiveert jou? Ik woon in Koedijk bij Alkmaar 
samen met mijn man en zoon. We hebben een grote bloementuin waar ik graag in werk.   
  
Voor een vraag of een gesprek sta ik altijd open. Wees welkom.   
  
Met vriendelijke groet,   
Juf Anke   
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Roos Brantjes 
 
Hallo ouders, 

Ik ben Roos en wellicht hebben jullie mij afgelopen weken 

al gezien. Ik ben op de woensdagen en donderdagen bij de 

kleuters in de groep van juf Joke. Nu nog om ingewerkt te 

worden en na de herfstvakantie zal ik de klas overnemen 

en van maandag tot en met donderdag aanwezig zijn en op 

de vrijdagen om de week.  

Afgelopen weken heb ik al ontzettend mogen genieten van 

de kinderen en het vrijeschoolonderwijs. Hiervoor heb ik 

zeven jaar in het onderwijs gewerkt als leerkracht en als 

onderwijsassistent. Beide heb ik met plezier gedaan. 

Echter voelde ik een verlangen om ‘breder’ naar een kind 

te kijken. Niet alleen werken aan de cognitieve kant, maar 

ook aandacht hebben voor de creatieve kant en de 

persoonsontwikkeling. Kinderen mogen ondersteunen om 

zichzelf steeds meer te leren kennen en ontdekken vind ik 

een hele mooie kant van dit werk. Ik voel me verbonden 

met het vrijeschoolonderwijs en de antroposofie en kijk er 

naar uit om me hier steeds meer in te verdiepen en te 

leren.  

Buiten mijn werk om geniet ik erg van al het moois dat de natuur en het leven brengt. Ook wandel en 

dans ik graag. Mijn huis staat in Barsingerhorn met een grote tuin waar ik vaak te vinden met mijn 

katten en kippen om me heen.  

Met hartelijke groet,  

Roos 

 

1e schooldag van klas 1 
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En kijk eens wat ze allemaal aan het leren zijn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De eerste klas is goed van start gegaan. De eerste 
schooldag zaten ze nog vol verwachting in de zaal….. en 
twee weken later kunnen ze al een aantal letters lezen en 
schrijven zoals de r van roodkapje. 
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Keramiek avond   
 
Wat hebben we enorm genoten van 
het boetseren met klei. 
Paddenstoelen, nummerbordjes, 
huisjes, er is van alles gemaakt! Ik 
kijk nu al uit naar de volgende 
avond!  
 
Suzan 
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Ingezonden stuk 

Kom meezingen in het Ouderkoor van de Parcival school! 
 

 

De Westfriese Vrije School ´Parcival´ heeft al vele jaren een ´Ouder´- koor,  

het Parcivalkoor, 

een koor van en voor ouders van de vrije school. 
 

De afgelopen 2 jaar heeft het Ouderkoor niet of weinig kunnen zingen  

en hebben dus al die tijd niets van zich kunnen laten horen.  

Nu zijn we echter weer begonnen en roepen de ouders van de school op om mee te zingen. 

 

Wij zingen meerstemmige seizoen gerichte, eenvoudige klassieke liederen  

en liederen van de hele wereld, in verschillende talen.  

Je hoeft echt geen zang of koorervaring te hebben, of noten te kunnen lezen.  

We beginnen de kooravond steeds met zangoefeningen  

om de stem vrij te kunnen laten klinken. 

 

Het Parcivalkoor zingt op de maandagavond van 19.45 – 21.45 uur 
Het is heerlijk de week met een lied te beginnen 

 

Op school laten wij dan regelmatig iets van ons horen rondom de  seizoensfeesten, 

Kerst, Pasen Sint Jan, bij schoolmarkten enz. 

Vindt je het leuk om mee te zingen en wil je meer informatie?  

Neem dan contact op met Maria Tomassen (dirigente van het Parcivalkoor): 

06-13288651 / mariatomassen@gmail.com 
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