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Beste ouders/verzorgers,  
  
De zon doet stralend haar best om de herfst in de 
mooiste kleuren te tooien. Het lijkt wel een vurig 
pleidooi van het licht voor het behoud van de 
zomertijd. Tevergeefs, de klok van de seizoenen tikt 
onveranderlijk voort. Komend weekend start de 
wintertijd en gaat de klok één uur naar achteren. Goed 
om aan te denken op maandagmorgen 1 november.   
 
 Gisteren, woensdag 28/10, had het team een studiedag. 
Waarom was die dag niet aansluitend op de 
herfstvakantie, waardoor we meteen een ‘gebroken’  
week hebben?  Dat heeft te maken met de beschikbaar- 
heid van de coaches die we inhuren. En dat zijn er dit jaar  
steeds twee, dus is het een kwestie van afstemmen  
wanneer zij beiden kunnen.   
 
Inhoudelijk zijn we als team dit jaar aan het bijleren op het gebeid van rekenen en begrijpend lezen. 
We werken sinds dit schooljaar met een nieuwe rekenmethode: Getal en Ruimte Junior. Die verschilt 
nogal van de methode die we eerder gebruikten. Daarom begeleidt Gerben Deenen van de 
begeleidingsdienst voor vrije scholen (BVS) ons met de implementatie. Maar natuurlijk werken we bij 
rekenen niet alleen met de methode!   
 
Gerben heeft ons gisteren ook allerlei 
mogelijkheden laten zien voor in ons 
periode-onderwijs. We hebben vormen 
geordend en ingedeeld. Zie de foto's. 
Kleuters vinden dit al interessant en het 
bleek ook voor volwassenen boeiend om 
te doen. Ook liet Gerben ons de vele 
mogelijkheden zien die spelletjes bij het 
rekenen kunnen bieden. Zo werken we 
aan een mooie symbiose tussen periode-
onderwijs en oefenuren.   
 
 
 
 

Agenda 
Do 04-11 Inloopochtend 9.00 – 10.30  
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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In de middag werkten we gisteren met Guyanne van der Horst. Guyanne begeleidt ons dit schooljaar 
vanuit het verbetertraject van de PO-Raad, Goed Worden, Goed Blijven. Vorig jaar heeft het team de 
keuze gemaakt om voor begrijpend lezen over te gaan naar de methodiek van close reading. De kern 
van close reading ligt in het nauwkeurig en 
analytisch leren lezen van gevarieerde, complexe 
informatieve en verhalende teksten.   
 
Je gebruikt dan bijvoorbeeld teksten die prima 
aansluiten bij de periode. Op de foto zie je een 
deel van de rijke collectie boeken 
die Guyanne voor ons had meegebracht.  Veel van 
deze boeken hebben we al of schaffen we 
binnenkort aan. Door intensief bij te 
scholen werken we aan verhoging van onze 
onderwijskwaliteit en houden we ons vrijeschool 
onderwijs bij de tijd.  
 
Over ‘bij de tijd’ gesproken: hier hoort ook effectieve lestijd bij. De leerkrachten beginnen hun lessen 
graag om 8.30 uur. Veruit de meeste leerlingen zitten dan in het lokaal, maar helaas niet allemaal. 
Het valt me 's ochtends op dat een aantal van jullie je kind brengt om 8.30 uur of zelfs wat later. 
Tijdens de coronamaatregelen was het de bedoeling om de brengtijden wat te spreiden, maar dat is 
het nu niet meer. Als je je kind uiterlijk 8.25 uur brengt, zit iedereen om 8.30 uur in de klas en 
kunnen de leerkrachten van start. Het is fijn als jullie daar allemaal aan meewerken!  
  
Frank Merten 
 

 

Weekspreuk voor de week van 27-10 t/m 02-11 
vrij naar ‘In de week’, van Kees Verhage  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zielenzonnelicht. Daar worden we blij van in dit jaargetijde, als de dagen steeds korter worden. In de 
natuur trekt alles zich terug in zaden, bollen, winterslaap. Maar in de mensenziel wordt het 
zomer. Waar de meteorologische zomer ons stimuleert eropuit te trekken en van alles te 
ondernemen, zo schept de zielenzomer de mogelijkheid om onszelf, in onszelf nieuw te 
ontdekken. We kunnen ons realiseren dat we niet willoos de invloed van de seizoenen hoeven te  
ondergaan, zoals alles in de natuur. Door de kracht van ons denken kunnen we voelen dat we anders 
in de wereld staan, dat onze wil het werktuig kan zijn van onze eigen kracht.   

 

Nu kiemen in het zielenzonnelicht 

De rijpe vruchten van het denken 

In zelfbewustzijns-zekerheid 

Verandert heel mijn voelen zich 

En vreugdevol beleef ik 

Het geestontwaken van de herfst 

De winter zal in mij 

De zielenzomer wekken 
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Zo zijn er twee bronnen werkzaam: de kracht van de wereldwijsheid daarbuiten en onze eigen kracht 
als openbaring van het denken in ons innerlijk. De wereldgeest kan niet zonder het initiatief van 
mensen en wat zouden mensen zijn zonder het licht van de wereldgeest. Als die twee verweven 
worden vormen ze de schaal van het zelfbewustzijn waarin wereldwijsheid drupt en ons inspiratie 
schenkt, ons inzicht kan geven wie we in dit leven zijn. Zo wordt de kracht van de wereldwijsheid 
voelbaar. Dat krijgen we zomaar als bonus omdat we mens zijn. We kunnen dat voor kennisgeving 
aannemen. Maar we kunnen die bonus ook verzilveren en ons realiseren hoe we door het leven rijker 
geworden zijn, al heeft het wellicht ook moeite of verdriet gekost. Als de kracht van het eigen 
denken niet verwarmd wordt door het zonlicht van de ziel, dan blijft het koud. Dan verschraalt het 
voelen.   
  
  
Van de administratie 
 
Aanmeldingen 
Wij mogen ons verheugen in een grote belangstelling. Veel nieuwe gezinnen weten onze school te 
vinden. Wat uiteraard heel fijn is. 
In de zomervakantie en vlak daarna zijn heel veel kinderen (driejarigen) aangemeld. Dat heeft ertoe 
geleid dat wij nu helaas een wachtlijst hebben voor kinderen die geboren zijn in 2018 en die t/m 
najaar 2022 4 jaar worden.  
Dat betekent zelfs dat broertjes/zusjes van die leeftijd, die nog niet aangemeld zijn, op de wachtlijst 
komen. Deze broertjes/zusjes hebben dan wel voorrang op de nieuw aangemelde kinderen, mits op 
tijd aangemeld. (dat wil zeggen rond de derde verjaardag). 
Dit heeft alles te maken met de grootte van de 1e klas in 2024.  
 
Wij raden u aan om uw kind op tijd aan te melden. 
U kunt op de administratie een aanmeldformulier aanvragen: info@parcival-hoorn.nl 
 
  

Luizen 
In diverse klassen zijn bij meerdere kinderen luizen geconstateerd. 
Wilt u uw kind(eren) goed controleren en zo nodig behandelen? 
 
Wanneer op school luizen bij uw kind geconstateerd worden, wordt u direct gebeld om uw kind op te 
komen ophalen en  te behandelen. Het kind mag pas weer naar school als alle levende luizen weg zijn 
en de neten adequaat behandeld zijn. 
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Houtbewerken in klas 6 
In de zesde klas snijden we houten lepels uit lindehout. We zijn zo blij dat Ad ons weer komt helpen. 
Ad heeft lesgegeven op de Bovenbouw in Bergen. 
 
We zijn altijd op zoek naar lindehout of beukenhout. Mocht je weten dat dit ergens wordt gekopt, 
dan hoor ik het graag! 
 
Juf Suzan 
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Open Atelier Keramiek  

  

19.30-22.00    
Er zijn voorbeelden, maar je mag ook zelf                  iets bedenken (kijk maar eens 

op pinterest).  

2 avonden per thema, 1 voor het boetseren en 1 voor glazuren. 25 euro voor 2 

avonden.   

 Altijd op donderdag, 1 woensdag:  

(de datums zijn aangepast, er zitten nu 3 weken tussen!)  

  
4 & 25 november advent (sterren, kerstgroep of adventspiraal), winter (voederbakje voor de 
vogels?)  
  
17 maart en 7 april lente, (hang)potjes voor plantjes (met kralen?), kralenketting, bloemen   
  
2 juni en (woensdag! 22 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  
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Seizoenstafellamp 

 

Kom jij ook een lampje maken? Geweldig voor alle jaarfeesten op de 

seizoenstafel of gewoon als nachtlampje. 

 

Donderdag 18 november 19.30-22.00 

Kosten 25 euro 

Opgeven: sblomsma@parcival-hoorn.nl 

Juf Suzan 
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Ingezonden stukken: 
 

‘Ik noem je naam’ in het Foreestenhuis te Hoorn 
 

Zondagmiddag 31 Oktober brengt ‘Melopee’ in Hoorn een 

liederen- en verhalen programma met troostrijke liederen, 

verhalen en gedichten rond Allerzielen, over de dood en het 

afscheid nemen.  

 

“Men wordt bespannen met heel andere snaren” 
 

‘Melopee’ - liederen en verhalen als balsem voor de ziel.  

  

Maathe Commerina Boot: Verhalen en 

zang 

Maria Tomassen: Zang, piano, gitaar, 

gitaarluit          

Evert van Kessel: Zang, gitaar en 

mondharmonica  

  

 
 

De zangers van Melopee 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 bij Maathe Commerina Boot: mc.boot@planet.nl  
 

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