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Agenda
Beste ouders/verzorgers,
Deze week hoorde ik ’s ochtends weer merels fluiten.
Daar werd ik heel vrolijk van. De lente lonkt! Samen met
de versoepeling van de quarantaineregels voor onze
leerlingen zorgde het voor een mooie dag. Dat werd ook
wel een beetje tijd: sinds 10 januari stuurde ik tot en met
vandaag (27/1) 24 mails aan ouders over uitval van
school of wisseling van leerkracht.
Het is voor iedereen frustrerend, in het hele land:
kinderen willen graag naar school. Ouders hadden tot
woensdag (26/1) gezonde kinderen thuis die toch in
quarantaine moesten. Ouders hebben nu gezonde
kinderen thuis die naar school kunnen en voor wie er
geen leerkracht is. Zieke leerkrachten vinden het
vreselijk als hun leerlingen thuis moeten blijven door
gebrek aan invallers. En de schoolleider roeit met de
korte riemen die hij heeft en krijgt boze, bedroefde en
bemoedigende mails van ouders.

Di 15-02
Ma 21-02 t/m
Vr 25-02
Vr 25-03
Za 02-04
Vr 15-04 t/m
Ma 18-04
Di 19-04
Ma 25-04 t/m
Vr 06-05
Ma 09-05
Di 10-05

Studiedag, school dicht
Voorjaarsvakantie
Studiedag
Bazaar (onder voorbehoud)
Paasweekend
Studiedag
Meivakantie
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf

Wijzigingen in gegevens
Wij willen u dringend verzoeken om
wijzigingen in adres, telefoonnummers, emailadressen door te geven aan de
administratie. Wijzigingen die doorgegeven
worden aan de leerkracht worden niet
doorgegeven aan de administratie, waardoor
onze gegevens niet up to date zijn.

Natuurlijk is de huidige situatie fnuikend voor goed
onderwijs. Ik denk dat rust, reinheid en regelmaat ook
vandaag de dag nog steeds van groot belang zijn om tot
Graag geeft u uw wijzigingen door per mail:
leren te kunnen komen. En voor sommige klassen lijkt de
info@parcival-hoorn.nl
enige regelmaat nu dat er geen regelmaat is. Geloof me,
ieder teamlid van de Parcival baalt hiervan en zou willen
dat het anders was. Sommige leerkrachten wringen zich
in allerlei bochten om zoveel mogelijk te kunnen invallen.
We doen wat we kunnen en we kunnen wat we doen. De marges zijn echter smal, heel smal.
Het landelijke grote lerarentekort biedt invalleerkrachten de kans op banen in vaste klassen.
Daardoor is het aantal invallers in gewone tijden al schaars geworden. En nu is het al een paar jaar
een ongewone tijd. Deze week is één op de vier Parcival leerkrachten ziek. En dat op een school waar
het ziekteverzuim van leerkrachten al jaren ruim onder het landelijk gemiddelde ligt. Dan is er geen
houden meer aan, loopt het water over de schoenen en mag ik ouders veel vaker dan me lief is
melden dat er geen leerkracht is voor de volgende dag.
Een snelle oplossing lijkt een illusie. Het zou echter geweldig zijn als jullie in je netwerk mensen
weten die (bijna) een lesbevoegdheid hebben en best af en toe voor de klas zouden willen. Je kunt
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kiezen voor welke klassen je beschikbaar zou willen zijn. De ene week is er veel werk, de andere
week niet. Genoeg afwisseling dus. Zet eventuele twijfel aan de kant en neem contact met me op!
Naast de voorzichtige aankondiging van de lente zijn er natuurlijk nog andere lichtpuntjes. Op
1 februari start Arnold Haakman op de Parcival als conciërge. Samen met vrijwilliger Ronald Doolaar
zal Arnold de huismeester worden en de facilitaire zaken op zich nemen. Arnold heeft een rijke
ervaring als facilitaire man bij StayOkay. Hij zal vanaf dinsdag 1 februari dagelijks in de ochtend op de
Parcival aan het werk zijn.
Fijn was ook het gesprek dat de ouders van de klankbordgroep en ik deze week voerden. We hadden
het over hoe de kleuterleerkrachten bezig zijn met ontluikende geletterdheid en gecijferdheid bij de
oudste kleuters. Het ging over de tijd in de klas om te eten en te drinken die sommige ouders als te
kort ervaren en die ongewijzigd is gebleven ten opzichte van eerdere jaren. We bespraken hoe blij
ouders worden als de leerkracht hen met foto’s of filmpjes op de hoogte houdt van wat er in de klas
gebeurt. En ook de rol van ICT kwam langs.
Wat dat betreft was er deze week een bijzonder moment op
de Parcival. Afgelopen maandag heeft klas 4 de CITO-rekenen
gemaakt op chromebooks. Het ging om een pilot met één
toets in één klas. De rekentoets werd dus digitaal afgenomen.
Door hun hoofdtelefoon konden de leerlingen de vragen
behalve lezen ook horen. De leerkracht hoeft de antwoorden
nu niet handmatig in te voeren. Dat scheelt tijd en maakt de
kans op vergissingen bij de invoer nihil. De evaluatie van deze
pilot wordt meegenomen in het ICT-beleid dat Rebecca in
concept voor de Parcival aan het opstellen is.

Klas 4 tijdens de rekentoets

Tot slot in deze bijzondere week: op dinsdag werden
zes prachtige, nieuwe instructietafels bezorgd voor de
klassen 1 t/m 6. In de klassen 1 t/m 3 staat een ronde
tafel, de overige klassen hebben een rechthoekige. De
bijpassende krukjes werden al eerder geleverd. We
hebben nog meer mooie dingen voor school kunnen
aanschaffen uit de NPO-gelden. Daarover meer in de
volgende Nieuwsbrief.
Hartelijke groet,
Frank Merten.
Instructietafel in klas 1
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Logeerfietsen
Soms veranderen plannen van kinderen. Dan fietsen ze niet naar huis, maar gaan in een auto mee
met een klasgenoot om te spelen. De fiets logeert dan een nachtje in onze fietsenstalling op het
schoolplein. Prima.
Maar sommige fietsen vinden het zó fijn bij ons, dat ze lekker blijven staan. Vorige week telde ik
negen (!) van die fietsen. Collega’s merkten op dat er voor hun fiets geen plek meer was. En dat is
dan weer niet de bedoeling. Willen jullie de vergeten logeerfietsen van jullie kinderen weer (laten)
ophalen?

Spreuk van de week
(vrij naar In de week, Kees Verhage)

In de diepte van de winter
Verwarmt het ware geesteszijn
Het geeft de wereld om mij heen
Bestaansgrond door mijn hartenkrachten
En sterker wordend, trotseert
Mijn innerlijke zielenvuur de wereldkoude

Op reis door de winter. Aan de hand van de herfst- en winterspreuken van Rudolf Steiner zou je een
winterverhaal kunnen schrijven. Deze week kom je dan aan in het binnenste van de winter. Waar in
plaats van te verstarren de blik zich naar binnen richt, omdat daar het vuur van de geest het hart
verwarmt. Als je met deze hartenkracht naar de wereld kijkt, zie je niet de somberte, maar de nog
verborgen levenskracht die de natuur weer wekken zal. Zo kun je weer verder op je tocht.

Aanmeldingen
Veel nieuwe gezinnen weten onze school te vinden. Dat is op zich heel goed nieuws.
Vanwege het grote aantal aanmeldingen hebben wij een wachtlijst voor kinderen die geboren zijn
tussen eind 2016 en 1 november 2018. Dit geldt ook voor broertjes en/of zusjes van kinderen die al
op school zitten. Zij krijgen wel voorrang op de wachtlijst, mits op tijd aangemeld (rond de 3e
verjaardag).
Deze wachtlijst heeft niets te maken met de grootte van de kleuterklassen, maar met de grootte van
de 1e klassen in de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025. Deze klassen zouden te groot worden.
Op dit moment kunnen kinderen die geboren zijn na 1 november 2018 weer aangenomen worden.
Wij raden u aan om uw baby/peuter op tijd aan te melden.

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

Nieuwe aanwinst in het atelier!
Vanaf deze week kunnen we potjes draaien in het atelier. We hebben al even proef gedraaid en dit
was best wel moeilijk! Met hulp van ouders gaan we de draaischijf 1 op 1, naast de atelier inzetten.
Kun jij goed draaien en zou je het leuk vinden als de klas van jouw zoon of dochter les krijgt ook te
helpen? Geef dit dan door. We moeten nog even wachten tot ouders echt mogen helpen, maar ik wil
alvast kijken wie dat leuk zou vinden.
Juf Suzan

De dode hoek van de vrachtwagen
Tijdens de verkeerslessen behandelen wij belangrijke regels, borden en
ook de dode hoek van de vrachtwagen. Als je op de fiets naar een
stoplicht een vrachtwagen vooraan ziet staan, mag je nooit naast de
vrachtwagen gaan staan!! De dode hoek is gelijk naast de cabine. Je
moet zelfs 3 METER achter de vrachtwagen staan, dat is de veiligste
plek!!!
Om dit te leren kwam de vader van Roos afgelopen week met zijn
vrachtwagen naar onze school toe. We mochten allemaal op de
bestuurdersplek zitten en konden goed zien, dat je op een gegeven
moment niet meer zichtbaar bent voor de chauffeur.
Bedankt Kees! Het was een heel belangrijk leermoment voor de
kinderen!!
Juf Suzan
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Uit de klassen
Klas 1
De kinderen van klas 1 goochelen met letters

Klas 2
De kinderen van klas 2 zijn
samen sommen aan het
bedenken met de rekenbus.
Deze rekenbus is aangeschaft
vanuit het budget NPO gelden
voor extra verdiepingsmateriaal
rekenen.
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Markt op de Parcival
Op vrijdag 14 januari hebben de 5e en
6e klas een markt georganiseerd met
allerlei zelfgemaakte artikelen.

De markt was een groot
succes!
Beide klassen hebben
€ 300 euro toe kunnen
voegen aan hun
schoolreisjespotje!
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