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Agenda
Beste ouders/verzorgers,
Nog even en dan is het zover: de anderhalve
metermaatregel gaat van de baan! Wat mij betreft is dat
goed nieuws. Er zijn zóveel mensen gevaccineerd, dat
het coronavirus beheersbaar wordt geacht. En daardoor
kunnen we nieuwe stappen zetten die doen denken aan
de tijd vóór corona. Ondanks dit mooie nieuws zal
corona de maatschappij nog wel een tijdje bezighouden.
Wel of niet vaccineren, niet of wel testen, wel of geen
gebruik van de corona-app. Het roept vele vragen en
emoties op.

Vr 01-10
Di 28-09
Ma 18-10 t/m
Vr 22-10
Wo 27-10
Do 04-11
Do 11-11
Do 18-11
Vr 19-11
Do 25-11

Studiedag, geen school
Sint Michaëlsfeest
Herfstvakantie
Studiedag, geen school
Keramiek, 20.00 uur
Sint Maarten
Keramiek, 20.00 uur
Leerlingpresentaties
Studiedag

Die gelden echter niet voor de basisscholen. Daarom kan ik
jullie in deze Nieuwsbrief laten weten wat de aanpassingen in het coronabeleid voor de Parcival
betekenen. Eigenlijk verandert er niet zoveel. Wat verandert per maandag 27 september wel?
Omdat de anderhalve meter afstand van de baan is, zijn ouders/verzorgers weer welkom in het
schoolgebouw. Als team merkten we afgelopen anderhalf (!) jaar wel dat het rust in de school brengt
als jullie terughoudend zijn in het binnenlopen van het gebouw. Zeker onder schooltijd. De kinderen
kunnen prima zelfstandig naar hun lokaal. Heel fijn: ouderbijeenkomsten kunnen weer in de lokalen,
we kunnen weer voorstellingen geven voor vele ouders etc. Het begint dinsdag de 28e, als jullie
massaal kunnen komen kijken naar het verschijnen van de draak tijdens het Michaëlsfeest.
Wat ook verandert: als er één kind in de klas corona heeft, hoeft niet meer de hele klas gelijk
in quarantaine. Alleen kinderen die in nauw contact zijn geweest met de besmette leerling,
bijvoorbeeld omdat ze bij het kind thuis hebben gespeeld, kunnen gevraagd worden om thuis te
blijven. Als er meer kinderen in de klas besmet zijn, kan de GGD nog wel aan meer klasgenoten
adviseren om in quarantaine te gaan.
Vanaf dit schooljaar hebben we de extra schoonmaakbeurt tussen de middag laten vervallen. Het
is inmiddels maar de vraag in hoeverre deurklinken bijdragen aan besmetting en de kosten van de
extra schoonmaak begonnen een beetje de pan uit te rijzen.
Wat blijft hetzelfde?
Kinderen die positief worden getest op het coronavirus, blijven nog steeds tot minstens zeven dagen
na het ontstaan van de klachten in quarantaine en mogen daar na minimaal 24 uur klachtenvrij te
zijn weer uit. Het blijft van belang bij klachten te testen of bij niet testen sowieso in quarantaine te
gaan. Hetzelfde geldt uiteraard voor volwassenen.
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Hygiënemaatregelen blijven ook van kracht, zoals het handenwassen in de klassen bij binnenkomst
en na de pauzes. Volwassenen geven elkaar geen hand. We blijven op school papieren handdoekjes
gebruiken en ook niezen we in de elleboog. En zolang de tempratuur dat een beetje toelaat, blijven
we goed ventileren met ramen en lokaaldeuren open.
Het brengen van de kleuters is het afgelopen anderhalf jaar zó goed bevallen, dat de
kleuterbouw daaraan wil vasthouden. Dan kunnen kleuters nog even lekker spelen op het
kleuterplein en dat vinden ze heerlijk. Bij het ophalen van de kleuters kun je als ouders/verzorger via
de ingang bij het kleuterplein wel naar de hal bij de lokalen. De kleuterleerkrachten hebben dat
vorige week tijdens de ouderavonden toegelicht.
Ik heb er alle vertrouwen in dat deze aanpassingen ons helpen weer de gemeenschap te vormen die
we willen zijn.
Frank Merten

Kleuteringang
Wij krijgen regelmatig vragen van ouders over de kleuteringang. En dan met name over de
hondenpoep die op het gras ligt voor de kleuteringang.
Frank Merten heeft contact hierover opgenomen met de Gemeente Hoorn.
De Gemeente Hoorn is echter niet van plan er iets aan te doen. De Gemeente plaatst geen
verbodsbord om de hond uit te laten op die plek, omdat het geen officieel pad is.
Het blijft dus helaas bij oppassen waar u of uw kind loopt.

Kinderboekenweek
Dinsdag 5 oktober start op onze school de
kinderboekenweek. Deze week zal in het teken staan van
voorlezen, boeken ruilen en vooral leesplezier.
Meester Frank en juf Lenny gaan de kinderboekenweek
openen op dinsdag 5 oktober in de grote zaal en gaan de
kinderen een toneelleesboek voorlezen. Achter hen op het
podium staan weer nieuwe boeken die de boekenkasten
ingaan.
Wegens groot succes zal op donderdag 7 oktober en vrijdag
8 oktober buiten op het plein om 14.00 een
boekenruilkraam zijn. En bij slecht weer in de zaal of hal. De
kinderen mogen deze twee dagen boeken mee van thuis om
te ruilen voor andere leuke boeken. Veel kinderen op school
vragen nu al aan ons of er weer een boekenruilkraam
komt……ja dus!
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Klas 1
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Klas 5 heeft op 22 september een markt georganiseerd.
De opbrengst is voor hun schoolkamp aan het eind van dit
schooljaar.

Mede dankzij het prachtige weer, was het gezellig druk op
het plein en hebben de kinderen van klas 5 al een mooi
bedrag opgehaald voor hun kamp.
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Oproep
Voor het maken van molentjes en andere opdrachten bij Handvaardigheid, zijn we op zoek naar
stammetjes hout.
Dikke takken hout met een diameter van ongeveer 10 centimeter.
Ze zijn het hele jaar welkom!
Grote dank!!
Juf Suzan

Rekenen met hazelnoten in klas 1.
Eerst hebben de kinderen van klas 1
rond de school gezocht naar hazelnoten.
Daarna zijn ze ermee gaan rekenen.
Splitsen en sommen maken.
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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.

Zing jij mee?
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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Online bijeenkomst: Vertel eens! Hoe verhalen de band in je gezin versterken.
Van 4-10 oktober 2021 is de Week van de Opvoeding. Dit is een landelijk initiatief van het Nederlands
Jeugd Instituut (NJI) met als thema: Vertel eens…
Vertel eens... is de uitnodiging om het gesprek met elkaar aan te gaan. Tijdens de Week van de
Opvoeding worden door het hele land activiteiten georganiseerd rond dit thema.
Op donderdagavond 7 oktober organiseert GGD Hollands Noorden de online bijeenkomst Vertel eens!
Hoe verhalen de band in je gezin versterken. Tijdens deze online bijeenkomst laat Steven Pont
(ontwikkelingspsycholoog en opvoedcoach) zien hoe je met gesprekken, (familie) verhalen en luisteren
de band met je gezin en familie versterkt. Opvoeders krijgen tips en voorbeelden hoe ze in gesprek
gaan en blijven met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar en dagen we ze uit om na te denken over hun
rol als ouder/opvoeder/grootouder. Daarnaast gaan we in op het belang van familietradities en
geschiedenis om op die manier de band in het gezin en familie te versterken.

Aanmelden
Ouders kunnen zich voor deze activiteit kosteloos aanmelden
via: www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen. De avond vindt online plaats.
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