Nieuwsbrief
Nummer 6 | 11 november 2021

Agenda
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

Beste ouders/verzorgers,
Vandaag, woensdag 10 november, is het
pompoenendag. Overal in school zie ik leerlingen aan de
slag met die mooie oranje vruchten. Leerlingen hollen
die uit en kerven mooie figuren in de schil. Leerlingen uit
klas 5 helpen die uit klas 2 en kinderen uit klas 4 zijn
samen met klas 1 aan de slag. En op de achtergrond
klinken de cajons. Het is een mooie dag op de Parcival:
sint Maarten komt eraan!
Als jullie dit lezen hebben we het eerste feest van de
mantelheiligen achter de rug. Dat vierden we zoals dat
traditioneel gaat op een vrijeschool. Met het zingen van
speciale liedjes. Met overal (pompoen)lampionnen. Met
stemmig verlichte gangen (dank aan de ouders die dit
verzorgden!). Met een toneelstuk door klas 5. Met
mandjes vol noten, mandarijntjes en speculaas. Verder
in deze Nieuwsbrief kun je meer lezen over de
achtergrond van dit mooie feest. En er zijn natuurlijk
foto's.
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De komende anderhalve maand is er een keur aan feesten. St. Nicolaas, advent en natuurlijk
Kerst. Vorig jaar was er in verband met corona geen Kerstspel. Los van de coronasituatie zal
er in 2021 geen Oberufer Kerstspel op de Parcival zijn. Dat zal ook voor velen van jullie een
teleurstelling zijn.
We hebben als team deze keuze na rijp beraad moeten maken en dat viel ons zwaar. Onze
conclusie was dat het team het traditionele Kerstspel dit jaar helaas niet kan dragen. We
hebben te weinig teamleden die ruimte kunnen vinden om de bezetting van alle rollen rond
te krijgen.
Het team heeft natuurlijk een sfeervol alternatief bedacht. Op vrijdagochtend 24/12 zullen
leerlingen een Kerstspel spelen en is er voor de leerlingen een Kerstontbijt. Op deze
wijze zullen we liefdevol en zorgvuldig aandacht schenken aan de betekenis die Kerst voor
ons heeft. Maar eerst: óp naar de eerste Adventmaandag!
Deze tijd van het jaar kan een periode zijn waarin verkoudheid en koorts goed gedijen. Die
kunnen ook leerkrachten te grazen nemen. Invallers zijn landelijk schaars en hetzelfde geldt
voor de Parcival. Ik licht nog even toe wat we doen als een van de leerkrachten ziek wordt.
Stap 1 is dat ik op zoek ga naar vervanging. Waar het kan vraag ik een duo-collega en anders
puzzel ik verder. Is er geen vervanger beschikbaar, en die kans is best groot, dan volgt stap
2: het verdelen van de leerlingen over de overige klassen. Dat doe ik maximaal twee keer
voor dezelfde klas, want het geeft onrust door de hele school. Als verdelen geen optie
(meer) is, vraag ik jullie als derde stap je kind thuis te houden. Als je zelf je dochter of
zoon niet kunt opvangen, is je kind welkom op school en komt hij of zij in een andere klas.
Via de mail informeer ik jullie over wat er staat te gebeuren als een collega door ziekte
uitvalt. Een ziekmelding kan 's ochtends om 7.00 uur komen. Voor ik mogelijke inval heb
georganiseerd, kan het maar zo 7.30 uur zijn. Het kan dus zijn dat ik jullie pas laat kan
informeren.
Ouders hebben me wel gevraagd waarom ik hen niet app. Via Parnassys kan ik ouders
eenvoudig mailen. Tot groeps-appen heb ik geen toegang. Klassenouders kunnen na een
mail van mij wellicht wél de groepsapp gebruiken om berichten door te geven. Hoe dan ook,
in geval van ziekte is het improviseren geblazen en dat doet een beroep op ieders goede
humeur.
Als we het hoofd koel, het hart warm en de adem laag houden, komen we ook hier wel
uit. Mocht je in je netwerk iemand kennen die best invalleerkracht zou willen zijn, dan hoor
ik het heel graag. Rabimmel, rabammel, rabom!
Hartelijke groet,
Frank Merten.
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Sint Maarten, het eerste feest van de mantelheiligen
De periode van het jaar waarin wij nu zijn is er in de natuur voornamelijk één van een
neergaande lijn; de sappen in de bomen trekken naar binnen en de bladeren sterven af.
Ook wij keren ons naar binnen (letterlijk in onze huizen en figuurlijk in ons innerlijk), naar de
stilte toe. Tegelijkertijd is onze innerlijke beweging een opgaande lijn; van binnen worden wij
lichter. Dit is het antwoord op de afstervende natuurkrachten: wij ontsteken het licht in
onszelf. De lichtfeesten in de komende periode helpen ons daarbij. Het eerste lichtfeest Sint
Maarten is het eerste feest van de mantelheiligen (Sint Maarten, Sint Nicolaas, De drie
Koningen en Maria).
Het is ook een donkere periode. De dagen worden korter en de nachten langer. Maar tijdens
de kerstdagen, van 24 december tot 6 januari, staat de tijd even stil. De dag- en nachtlengte
nemen even niet toe of af. Alsof alles stil staat rond het wonder van Christus geboorte.
Daarna worden de dagen weer langer en de nachten korter. Bij de komende feesten,
waarvan de eerste 40 dagen voor Kerstmis begint (St. Maarten, Advent en
St. Nicolaas) komen de volgende punten steeds terug: het oude wordt vervangen door het
nieuwe en er is/komen stilte en licht. Daarna zijn er weer lichtfeesten (Driekoningen en
Maria Lichtmis) om het 40 dagen na Kerstmis af te sluiten. Er wordt dus een boog gemaakt
van 80 dagen met Kerstmis als hoogtepunt.
1 november
Bij de Germanen begon op 1 november een nieuwe periode. Het was de overgang van de
herfst naar de winter. Het sterven en de dood leveren contact op met de wereld van de
Gestorvenen of onderwereld. De nacht ervoor kwamen alle kwade geesten en donkere
dingen naar boven. Met veel lawaai en afschrikwekkende pompoenhoofden werden ze
weggejaagd: Halloween. In onze streken vier(d)en we geen Halloween, maar ook bij ons is er
dat contact met de gestorvenen. Op 1 en 2 november vieren we Allerheiligen en Allerzielen.
Vanaf de Middeleeuwen werd niet alleen het jaar rond 1 november afgesloten met een
oogstfeest, maar ook de pacht en het loon werden betaald en de jaarcontracten werden wel
of niet verlengd.
Sint Maarten
De Gedenkdag van Sint Maarten op 11 november, die al vanaf de vijfde eeuw wordt gevierd,
bleef eeuwenlang een belangrijk oogstfeest. Dit Christelijk feest nam de plaats in van het
Germaanse oogstfeest van 1 november. Vroeger was Sint Maarten het begin van de advent.
Dat is op een gegeven moment verschoven naar 1 december.
Het verhaal gaat dat een bedelaar ridder Maarten smeekt hem iets te geven. Tegen zijn
gewoonte in – ridder Maarten was enigszins een losbol – geeft hij de helft van zijn mantel.
’s Nachts verschijnt God in een droom om hem te bedanken. Vervolgens verandert het leven
van ridder Maarten. Hij stapt uit het Romeinse leger, wordt christen, doet goede werken en
wordt tenslotte in 371 bisschop.
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Bij het Sint Maartenfeest zien we drie
thema’s.
Het schenken en ontvangen
Het gaat erom dat we waarachtig zijn
en iets van ons overschot (mantel)
schenken. Om iets te geven, moeten
we iets hebben. Zorg dus dat er iets te
geven is. Door de vraag van de
bedelaar kan Maarten verder met zijn
leven. Stel als ontvanger de ander een
vraag, zodat hij/zij kan veranderen.
Wees een schenker en sta toe om een
ontvanger te zijn. Dat klinkt
gemakkelijker dan het is. Ook omdat
we net als Maarten niet alles moeten
geven, maar nog iets voor onszelf
moeten overhouden.
Het mogen ontmoeten van God
Door iets aan iemand te geven
spreken we hartenkrachten aan. Daarnaast worden we waargenomen door God. Hij is er dan
bij en wij kunnen Hem ontmoeten. Dat gebeurt in ons hart.
Keuze voor een omslagpunt
We kunnen ons leven veranderen, het anders doen. Die keuze hebben we, meerdere keren
per jaar. Aanhaken op zo’n veranderingsmoment maakt het makkelijker. Maarten heeft net
als Joris een zwaard, maar zijn zwaard is anders. Hij gebruikt zijn zwaard om de gave klaar te
maken, zodat hij iets weg kan geven. Maarten laat ons zien dat we iets kunnen doen met het
lichtje (of het goddelijke) binnen in ons.
(bron: www.vrijeschoolbeweging.nl)
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Knollen hollen
De leerlingen van klas 1 en 2 hebben
woensdag een mooie pompoenlichtje
gemaakt. Zij kregen hiervoor hulp van de
kinderen van klas 4 en 5.
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En onderwijl klinkt vanuit de grote zaal het geluid van de
muziek: de Cajon lessen
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Sint Maarten Spel
De leerlingen van klas 5
voeren het Sint Maarten spel
op voor alle kinderen van de
school.
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De kinderen van klas 5 delen lekkers uit op diverse
plaatsen in de school en op het plein: noten,
mandarijntjes, speculaas.
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Wat is het een gezellige en warme sfeer in de school

Kinderen van klas 2 genieten van de
traditionele pompoensoep, gemaakt met
het overblijfsel van het “Knollen hollen”.
En gemaakt door de man van juf Rose.
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Klas 1
De kinderen van klas 1 zijn begonnen met klokkijken. De hele uren. Ze hebben zelf een klok
gemaakt van hout. Ook zijn ze begonnen met het oefenen van de dagen van de week, de
maanden en seizoenen die daarbij horen.
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Spreuk van de week
(vrij naar: In de week, Kees Verhage)

Ik voel steeds sterker eigen kracht
Bereid, zich voor de wereld in te zetten
En in mij zelf rijpt het vermogen
Bewust mij te verbinden
Met het weven van het levenslot

Rabimmel, rabammel, rabom!
We zijn niet alleen voor onszelf op de wereld. We zijn er ook voor de wereld. Met de
klimaatconferentie van Glasgow is dat een actuele stelling. Eigenlijk zijn we toch niet meer
dan andere levende wezens op de planeet? Evengoed vinden we met passie dat de wereld
niet zonder onze mede-aardbewoners aan bedreigde planten en diersoorten kan. Die willen
we niet missen en we doen moeite om ze te behouden. Daarmee belijden we onze
verantwoordelijkheid voor de natuur. Is de mens nu de kroon op de schepping of één van de
vele soorten?
Wat het antwoord op deze vraag ook is, de strekking is hetzelfde: de natuur, de wereld is
sterk afhankelijk van de mens. Maar hoe was dat dan vóór er mensen bestonden? Toen ging
de natuur toch ook gewoon haar gang? Soorten kwamen en verdwenen. Denk aan de
dinosauriërs.
Nieuw is dat mét de mens er bewustzijn in de wereld is gekomen voor alles dat zich daar
voltrekt. De natuur wordt bewonderd, genoten, gevreesd, beschermd en bedreigd.
Bewustzijn voegt zin en betekenis aan de natuur toe.
In de Michaëlstijd voor de Advent, krijgen we de attributen aangereikt om onze positie te
bepalen in dit krachtenveld van natuur en cultuur: weegschaal en zwaard. In hoeverre
hebben we wel bewustzijn voor deze wereld en maken we keuzes die de wereld ten goede
komen? Wegen we onze keuzes goed af en zijn we krachtig genoeg om stelling te nemen?
Daarvoor kunnen we in deze periode de moed vinden.
De natuur kan onze leermeester zijn, natura magistra, en ons leren hoe alles voortgang vindt
en zich in nieuwe soorten en vormen aanpast. De natuur leert ons om niet ontmoedigd te
worden en het licht de donkere wereld in te dragen. Precies zoals de kinderen ons deze
week met hun lampionnen voordoen. Rabimmel rabammel rabom!
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