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

 

 

 
Beste ouders/verzorgers,  
  
De lengte van de dagen neemt merkbaar toe. Als ik 's 
ochtends naar school ga, gloort het daglicht weer. De 
natuur bereidt zich voor op de uitbundigheid van het 
voorjaar. Zal met de winter ook de corona verdwijnen? 
Vooralsnog heb ik ook deze week berichten verstuurd 
over uitvallende klassen. Het nieuws meldde begin deze 
week dat 24% van alle leerkrachten in Nederland ziek 
thuis zit.   
 
Is het verstandig om in tijden van lesuitval ook nog een 
studiedag (op 15 februari) te hebben? Dat is maar hoe je 
het bekijkt. Juist nu rust en regelmaat wat verder te 
zoeken zijn, is het belangrijk om oog te houden voor de 
kwaliteit van ons onderwijs. En juist met een grotendeels 
nieuw team doet het ertoe om onszelf te blijven 
ontwikkelen. Van die investering zullen de kinderen op 
de langere termijn vruchten plukken. Op de kortere 
termijn zijn ze (weer) een dag thuis.  
 
Hoe doen we dat eigenlijk met lesuitval? Die vraag kwam 
uit het klassenouderoverleg naar voren. Soms verdelen 
we een klas en soms niet. Dat roept bij ouders vragen op 
en dat begrijp ik goed. Elke keer is er weer sprake van 
een afweging. Is er een invaller beschikbaar, kan de klas 
al dan niet verdeeld worden, hoe vaak zaten de 
leerlingen al thuis? Maar ook: heeft een leerkracht 
voldoende draagkracht om een hele schooldag bijvoorbeeld 
tien extra kleuters te hebben?   
 
Op die mix van vragen komt vaak een wisselend antwoord. Als ouders mogen jullie verwachten dat 
we goed hebben nagedacht over de keuzes die we maken. Eerder gaf ik al aan dat gebrek aan 
invallers ons echt parten speelt. En hoewel ik weet dat het gras bij de buren echt niet groener is, 
doet het pijn aan ons onderwijshart als leerlingen noodgedwongen thuiszitten. Maar er komen 
betere tijden.  
 
Zo kunnen we volgende week vrijdag met de klassen 1 t/m 6 naar IJsbaan De Westfries om fijn met 
elkaar te schaatsen.  Dat doen we sinds een jaar of tien in plaats van het verkleedfeest. Op woensdag 
9/2 was er weer een boekenmarkt mogelijk op het plein. Op donderdag 10/2 krijgen onze gangen 
nieuwe, zuinige verlichting. Er komen landelijk nieuwe versoepelingen van de coronaregels aan. En  

Agenda 
Di 15-02 Studiedag, school dicht 
Vr 18-02 IJsfeest op de ijsbaan 
Ma 21-02 t/m 
Vr 25-02 Voorjaarsvakantie 
Vr 25-03 Studiedag 
Za 02-04 Bazaar (onder voorbehoud) 
Vr 15-04 t/m 
Ma 18-04 Paasweekend 
Di 19-04 Studiedag 
Ma 25-04 t/m 
Vr 06-05 Meivakantie 
Ma 09-05 Schoolfotograaf 
Di 10-05 Schoolfotograaf 
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Wijzigingen in gegevens 
Wij willen u dringend verzoeken om 
wijzigingen in adres, telefoonnummers, e-
mailadressen 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. 
 
Graag geeft u uw wijzigingen door per mail: 
info@parcival-hoorn.nl 
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ouders kunnen weer aan de slag met hun bijdrage aan het schoonhouden van de kleuterlokalen. 
Deze lokalen roepen om extra schoonmaakhanden. Een fijne stap naar ouders die weer in de school 
kunnen komen om met ons samen te werken aan de prachtige school die de Parcival is.   
 
Frank Meten 

 
Boeken 
Heb je thuis mooie boeken met een harde kaft gelezen in de 
kast staan?? 
Regelmatig komen ouders deze boeken naar school brengen. 
We zijn hier nog steeds heel erg blij mee! 
Blijf ze vooral inleveren. Onze dank is groot. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Muziekpresentatie op woensdag 2 februari j.l. 
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Storm  
Door de storm lag er een grote Els op het fietspad. Het was een dikke boom. De gemeente had hem 
in vele stukken gezaagd. Met veel plezier hebben ze de grote stukken naar ons schoolplein gebracht.  

 
In de nisjes tussen 1 en 2, 2 en 3 en ook 4 en 
5 staan nu grote stammen hout. Wat een 
feest om daar lekker te zitten of te spelen.  
Daarnaast zijn er ook grote dikke takken 
voor de tuinborders gekomen en hout voor 
in het atelier. Klas 3 zal daar molentjes van 
maken met de houtwerklessen. Al moet het 
voorlopig nog wel even drogen. 
 
Dankjewel boom, je tweede leven bij ons is 
begonnen.  
 
Juf Suzan 

 
 

 
 

Boekenverkoop 
 

Bijna 150 boeken verkocht in 20 minuten tijd, geweldig! 
Bedankt ouders en kinderen! Heerlijk dat we van de 
opbrengst weer nieuwe boeken kunnen kopen.  
 
Afgelopen tijd hebben we veel nieuwe boeken mogen kopen, 
dat is echt heel fijn. Daarom moesten deze boeken weer 
plaats maken voor de nieuwe.  
 
Juf Irene en juf Suzan 
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Wat gebeurt er zoal in de klassen 

 
Klas 1 
Oefenen met hoofdletters 

 

 

 

Altijd fijn, zo’n 

stoelmassage. 
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 Broodletters bakken in klas 1 

 

De kleuters van juf Anke zijn brood aan het kneden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het resultaat: 

Slakkenbroodjes 

 

 

 

 

mailto:info@parcival-hoorn.nl
http://www.parcival-hoorn.nl/


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

 

Onze juffen zijn ware kunstenaars. Ze maken prachtige bordtekeningen 
 

 
 
 

Meetkundeperiode klas 6 
 

 

 
Dierkundeperiode klas 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lekker rekenen in klas 4 
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Romeinse periode in klas 6 
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Spreuk van de week  
(Vrij naar Kees Verhage ‘In de week’.)  
 
 
 

Nu zich de geestgeboorte heeft voltrokken 

Wordt de macht van het denken sterker 

Zodat de dof geworden zinnen 

Weer helder kunnen schouwen 

Wanneer de volheid van de ziel 

Zich met wereldworden verbinden wil 

Dan moet de zintuigopenbaring 

Het licht ontvangen van het denken 
  
  
 
Nog één keer richten we de blik naar binnen. We bedenken hoe in de kersttijd de ziel het geesteslicht 
ontving. Heeft dat de blik op de wereld veranderd? Wat nemen we waar? Dat alles verandert en 
onzekerder wordt, of komt er juist kracht uit de onveranderde scheppingskracht van de natuur? Het 
wordt nu tijd dat het denken helderheid verleent, want vage gevoelens helpen ons niet verder. Het 
vraagt moed om met heldere blik de wereld te aanschouwen. Daarvoor moet je uit je schulp kruipen. 
Daarbuiten doe je nieuwe indrukken op die het innerlijk verrijken.   
 
In de decembermaand zijn we het pad naar binnen tot de kern van de ‘geestesgeboorte’ gegaan. Nu 
lokken onze zintuigen ons opnieuw naar buiten en moeten we proberen het midden te vinden tussen 
binnen en buiten. Dat evenwicht kunnen we vinden in de helderheid van het denken. Het stelt de 
vraag: wie wil ik zijn in deze wereld, wat neem ik mee aan ervaring, aan innerlijke rijkdom, voor 
welke nieuwe indrukken sta ik open?  
 
Wil je zien hoe uit je schulp komen gaat? Kijk eens hoe kinderen dat doen. Die komen vanuit de 
veiligheid van de peuter- en kleuterwereld steeds meer naar buiten. Ze doen dat met een 
voorzichtige gretigheid en met de vraag: wie ben ik en wie of wat wil ik worden? Aan opvoeders en 
leerkrachten om daarin de helderheid van het denken te brengen, de wereld te verklaren, 
vergezichten te scheppen en veiligheid en moed te geven.  
 
De helderheid van het denken is hierbij meer dan de scherpte van het intellect. Het is het vermogen 
jezelf en de wereld te begrijpen vanuit hoofd, hart en hand.   

 

Wie heeft belangstelling?  
• Een prachtige Kettler-tafeltennistafel kun je ophalen voor euro 50,-. Superkoopje!  

 

• De elektrisch aangedreven pottenbakkersdraaischijf is zelfs tegen elk aannemelijk bod mee 
te nemen.  

 
Als je belangstelling hebt, kun je het aangeven bij Frank.  
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