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Beste ouders/verzorgers,  
  
Kastanjes en hazelnoten zijn overal buiten en in onze 
lokalen zichtbaar. Seizoentafels staan te stralen in de 
lokalen. De boom midden op ons plein waarop ik uitkijk 
is echt aan het verkleuren. Het is herfst. Nog ruim één 
week en dan is het herfstvakantie. Een prachtige week 
om lekker in de natuur te struinen en te genieten van al 
het moois dat dit seizoen elk jaar weer 
in petto heeft. Voor het zover is, nog één Nieuwsbrief.   
 
Er is de afgelopen weken veel gebeurd: 
het Michaëlsfeest, de eerste bijeenkomst van de 
klankbordgroep en een studiedag voor het team. Ik 
‘praat’ jullie graag bij over de ontwikkelingen.  
 
Eerst het Michaëlsfeest. Wat een mooie dag was dat, 
letterlijk en figuurlijk. Het was een dag met alles erop en eraan: het startte in de grote zaal met een 
spannend verhaal voor de klassen 1 t/m 6. Wat leefden de kinderen mee met de avonturen 
van Solvej. Klas 6 zorgde voor heerlijke appelmoes en klas 5 begeleidde vakkundig allerlei spelletjes 
waarbij het hebben van vertrouwen en moed van groot belang was.   
En toen, als klap op de vuurpijl, verscheen de grote rode draak op ons plein. Zodra de draak het plein 
had bereikt, werd hij verslagen door de dappere Joris. Maar speciaal voor de Parcival herrees de 
draak uit zijn as en daardoor moest Joris de draak nogmaals uitschakelen. Door deze wonderbaarlijke 
opstanding hebben alle toeschouwers het gelukkig met eigen ogen goed kunnen zien. Wat fijn dat 
velen van jullie aanwezig konden zijn!  
 
De dag na Michaël kwam de klankbordgroep voor het eerst bijeen. Deze groep van ouders uit alle 
klassen is dit jaar gevormd om de verbinding tussen school en ouders na de coronaperiode te 
versterken. De eerste bijeenkomst verkenden we vooral wat we met de klankbordgroep willen. 
Daarbij is de vraag natuurlijk interessant wie waar uiteindelijk over gaat. We kwamen er op uit dat 
het team van de Parcival gaat over de inrichting van het onderwijs op onze school.  En dat is 
logisch: alleen het team heeft zich te verantwoorden naar het bestuur en de overheid.    
 
Dit neemt niet weg dat er thema's zijn waarover ouders graag van gedachten wisselen met school. 
Bijvoorbeeld over de rol die ICT gaat krijgen in de toekomst. Ook worden ouders graag geïnformeerd 
over wat er op school speelt en eventueel gaat veranderen. Het lezen van de Nieuwsbrief kan daarbij 
helpen. Natuurlijk gaat school ouders ter harte en willen zij graag bijdragen aan een optimaal leef- en 
leerklimaat waar ze maar kunnen. Het team omarmt dat uiteraard. Het was een inspirerende 
bijeenkomst die smaakt naar méér.   

Agenda 
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 
Vr 19-11 Leerlingpresentaties 
Wo 24-11 Inloopochtend 9.00 – 10.30 
Do 25-11 Studiedag 
Do 25-11 Keramiek, 20.00 uur 
Ma 29-11 1e Advent 
Vr 03-12 Sint Nicolaasfeest 
Ma 06-12 2e Advent 
Ma 13-12 3e Advent 
Ma 20-12 4e Advent 
Ma 27-12-21 t/m 
Vr 07-01-22 Kerstvakantie 
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Twee dagen later was de Ithaka-studiedag, de Michaëlsconferentie. De leerlingen bleven thuis, het 
team ging aan de slag. In de ochtend was er een digitale lezing van Gert Biesta voor alle 
Ithakascholen. Gert Biesta is een gerenommeerd pedagoog en hoogleraar op diverse universiteiten. 
Hij hield een warm en bezield betoog over de pedagogische opdracht in ons onderwijs.   
 
Onderwijs hoort kinderen volgens Biesta  uit te dagen en aan te moedigen om zich te verbinden met 
de wereld en daarin soeverein te zijn. En volgens Biesta is soeverein het midden tussen angstig en 
arrogant. Dat bereik je, zei Biesta, door als het ware bij leerlingen op de deur te kloppen en te 
vragen: Is daar iemand? In de lezing van Biesta klonk grote sympathie door voor het vrijeschool 
onderwijs. Maar misschien wilde ik dat ook graag horen...  
 
De middag besteedden we als team aan het beter leren kennen van elkaar. We werkten aan het 
etherlichaam van de school, aan de teamgeest. Onder toeziend oog van ‘onze’ Suzan Blomsma en 
Tamar de Groot van Aardewerkt waren we druk met keramieken en het maken van 
porseleinen theelichtjes. Onder het genieten van een High Tea leerden we elkaar beter kennen. En 
dat helpt ons weer om een nog hechter team te worden.   
 
Volgende week wordt een bijzondere week: de laatste week van juffie Joke. Na een lange en rijke 
loopbaan op de Parcival neemt Joke volgende week afscheid. Joke heeft jaren een eigen kleur aan 
het Parcivalteam toegevoegd. Het kind stond bij Joke áltijd voorop. Vele ex-leerlingen en hun 
ouders zullen met een warm gevoel aan Joke terugdenken. En het team doet dit ook. Joke, bedankt 
voor je liefde, warmte, inzet, deskundigheid, betrokkenheid en eigenheid.   
 
Volgende week donderdag zullen jullie mij niet bij de poort zien staan. Ik heb donderdag en 
vrijdag  twee studiedagen met mijn collega-directeuren van Ithaka. Dus wens ik jullie en jullie 
kinderen vast een heel mooie en liefdevolle herfstvakantie toe.   
  
Frank Merten.   
 
 
Nieuwe juf stelt zich voor: 
 
Rose Langras 
 

Hallo ouders,  
Ik ben Rose, de nieuwe duo van Monique en dus juf van de kids 
van klas 2. Ik ben elke donderdag en vrijdag op school te vinden 
en de woensdag wissel ik af met Monique. Ik ben 34 jaar oud, 
deze maand 12 jaar samen met mijn man en samen hebben wij 3 
kinderen (11, bijna 6 en aankomend weekend 2). De oudste twee 
zitten op de vrijeschool in Oudorp, Alkmaar. Hierdoor is de 
vrijeschool mij al jaren goed bekend, daarnaast heb ik vroeger 
zelf antroposofisch basisonderwijs mogen genieten en was mijn 
vader naast jeugdwerker ook boswachter dus is de levenswijze, 
passend bij dit onderwijs, mij met de paplepel ingegoten.  
 
Zelf heb ik al 9 jaar een bedrijf in fotografie, heb ik 2 jaar pabo 
gedaan en ben daarna in de klinische jeugdpsychiatrie terecht 
gekomen. Hier ben ik een aantal jaar werkzaam geweest als 
sociotherapeut. 
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In mijn vrije tijd zijn wij als gezin veel te vinden op het strand of op de camping en vind ik het heerlijk 
om bezig te zijn in mijn moestuin, te zingen, schilderen of me heerlijk in een film mee te laten 
slepen..  
 
Ik vermoed dat jullie op deze manier een aardig eerste beeld van mij kunnen vormen van wie er 
straks de helft van de week alle verhalen met jullie kinderen mag delen. Ik heb er enorm veel zin in 
en ik ga er samen met Monique een prachtig, waardevol jaar van maken voor klas 2! 
 
Rose Langras 
 
 
Michaëlsfeest 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Met spelletjes in de zaal, op het podium en op het plein. 

En uiteraard met wat lekkers. 
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Kinderboekenweek 

 

Op dinsdag 5 oktober Is op 
school de Kinderboekenweek 
van start gegaan. Deze week zal 
in het teken staan van voorlezen, 
boeken ruilen en vooral 
leesplezier. 
 
Meester Frank en juf Lenny 
hebben de Kinderboekenweek 
geopend met het voorlezen van 
een toneelleesboek.  
 
 

 
De boekenkasten in de gang zijn weer aangevuld met 75 
nieuwe boeken. De boeken zijn met groot enthousiasme 
door de kinderen ontvangen. 
We konden deze boeken aanschaffen dankzij het 
loterijpotje. 
 
Wegens groot succes zal op donderdag 7 oktober en 
vrijdag 8 oktober buiten op het plein om 14.00 een 
boekenruilkraam zijn. 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! 
 
 

 
 
Uit de klassen 
 

 

Heel actueel periode onderwijs in klas 6 
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Seizoen tafel klas 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zeep maken in klas 5 
 
Voor hun nieuwe markt 
in november zijn de 
kinderen van klas 5 
alvast bezig met het 
maken van zeepjes. 
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Keramiek atelier avonden 
Het was een groot succes om de eerste keramiek avonden te organiseren! De volgende keer is op  
4 november, er is nog plek! Tussen de 2 avonden had ik 2 weken droogtijd gepland, dit is vrij krap om 
dan ook nog alles af te bakken. Vandaar dat elke 2de avond 1 week op gaat schuiven: 
 
Advent/winter en daarnaast natuurlijk altijd 
eigen werk of ideeën: 
4-11 en 25-11 
 
Voorjaar:  
17-3 en 7-4 
 
Zomer: 
2-6 en (woensdag!) 22-6 
 
Juf Suzan 
sblomsma@parcival-hoorn.nl 
 
 
 
Spreuk van de week 6 t/m 12 oktober 

Vrij naar: In de week van kees Verhage  

  
 
 

In de diepte van mijn wezen dringen 

Wekt een verlangen vol vermoeden 

Dat ik mij zelfbeschouwend vinde 

Als zomerzonnegave, die als kiem 

Verwarmend leeft in het herfstgetij 

Als sterke krachtbron van mijn ziel 

 
 
  
Je kunt de woorden van Rudolf Steiner voor kennisgeving aannemen, maar ‘in de diepte van mijn 
wezen dringen’ kun je ook doen. Hoewel het misschien niet meteen zo klinkt, gaan de 
weekspreuken toch echt over ons en de natuur. Over in de tuin lopen en om je heen kijken. Als je 
beleeft wat je leest, zie je woorden als verlangen, zelfbeschouwing, kiem en krachtbron.   
 
Buiten is het in de herfst wellicht winderig en nat, binnen is de vertrouwde warmte van het eigen 
zijn. Er is echt wel kracht voor nodig om jezelf van binnen terug te vinden en tot zelfbeschouwing te 
komen. Wat je er vindt, wat er kiemt, is de geboorte van het ‘zelf’. Dat is een vernieuwing die we 
jaarlijks meemaken. Zo wordt er elk jaar iets meer van jezelf geboren, worden we meer van onszelf.   
 
De krachtbron van onze ziel wordt gevoed door vreugde. De vreugde om het ontvangen van de kiem 
die de zomer in ons heeft gelegd en die met de moed van alles dat kiemt zich naar het licht 
uitstrekt.   
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Rond Allerzielen brengt Melopee  

‘Ik noem je naam’ in Hoorn 

Een liederen- en verhalen programma, rondom Allerzielen met 

troostrijke liederen, verhalen en gedichten over de dood en het 

afscheid nemen.  

 

“Men wordt bespannen met heel andere snaren” 
 

Melopee - liederen en verhalen als balsem voor de ziel.  

  

o Maathe Commerina Boot - Verhalen en Zang 

o Maria Tomassen - Zang, piano, gitaar, gitaarluit          

o Evert van Kessel - Zang, gitaar en mondharmonica  

  

Wij nodigen u van harte uit te komen luisteren op…. 
 

Zondag 31 Oktober om 14.30 uur 

Foreestenhuis – Grote Oost 43, 

Hoorn 

 

Entree: Een vrijwillige bijdrage 
 

Plaatsen reserveren via email bij:  

Maathe Commerina Boot – 

mc.boot@planet.nl  

 

Andere voorstellingen: 

Zaterdag 6 November om 16.00 uur 

Vredeskerkje, Kerkstraat 21, Bergen 

aan Zee 
 

Zondag 7 November om 11.30 uur 

In de Lukaskerk, Oude Kanaaldijk 9, 

Alkmaar 

 

  
Informatie over onze andere Melopee programma’s: www.melopee.info 
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