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Beste ouders/verzorgers,  
  
De lente lijkt echt door te zetten! Hoewel het nog geen 
20 maart is, lopen struiken, heesters en bomen 
enthousiast uit. Sommige leerkrachten hebben spierpijn 
van het werken in hun tuin. En ik ga weer met licht naar 
school en met licht naar huis. En dat komt niet vanwege 
mijn korte werkdagen...   
 
Afgelopen dinsdag was zelfs een extra lange dag, want 
toen startte ik met de Beroepstraining Antroposofie in 
Zeist. Ook ik blijf namelijk graag leren. Omdat ik redelijk 
nieuw ben in de wereld van de antroposofie, heeft het 
gedachtengoed van Steiner nog vele geheimen voor mij 
in petto. Die wil ik stap voor stap ontsluieren. De 
Beroepstraining Antroposofie gaat me daarbij helpen.   
 
De komende twaalf maanden ga ik tien dinsdagen met 
mijn medecursisten aan de slag om de antroposofie 
verder te verinnerlijken. Die cursisten komen uit het 
onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven. De 
beroepstraining vindt plaats in het Huis van de 
Antroposofie en wordt gegeven onder auspiciën van de 
Antroposofische Vereniging in Nederland. De eerste dag 
vond ik erg inspirerend en zette mijn gedachten- en 
gevoelswereld stevig aan het werk. Dat smaakt naar 
méér!  
 
Ook het team van de Parcival als geheel wil blijven leren. 
Dit jaar ontwikkelt het team zich met name op het 
gebied van rekenonderwijs en het geven van instructie. 
De kans is groot dat we daar volgend schooljaar mee 
verdergaan. Om te blijven leren hebben we als team ook 
behoefte aan het meten van de tevredenheid van onze 
leerlingen en van jullie als ouders.   
 
 
 
 
 
 

Agenda 
Do 17-03 Keramiek, 20.00 uur 
Vr 25-03 Studiedag 
Za 02-04 Bazaar (onder voorbehoud) 
Do 07-04 Keramiek, 20.00 uur 
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 
Vr 20-05 Sportdag klas 4, 5 en 6 
Za 21-05 BAZAAR van 10.30 – 14.30  
Do 26-05 t/m 
Vr 27-05 Hemelvaartweekend 
Do 02-06 Keramiek, 20.00 uur 
Vr 03-06 Pinksterbruidenfeest 
Ma 06-06 2e Pinksterdag 
Wo 22-06 Keramiek, 20.00 uur 
Do 23-06 Sint Jansfeest 
Vr 15-07 Laatste schooldag 
Ma 16-07 t/m  
Vr 28-08 Zomervakantie 
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Ziek- en afmeldingen 
Steeds meer ouders appen ’s ochtends even 
snel de juf als hun kind ziek is of die dag niet 
op school komt. Dat is niet handig. Veel 
juffen zien deze boodschap niet. Vervolgens 
gaan wij u bellen als wij het kind missen op 
school. Dat is dubbel werk. 
 
Wij vragen u om uw kind altijd op de 
administratie af te melden. U kunt de 
voicemail inspreken (naam + klas ),  
Tel: 0229-231011 of per mail:  
info@parcival-hoorn.nl 
De voicemail wordt iedere ochtend 
afgeluisterd. 
 
 

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

 
 
 
Vorig schooljaar namen we de tevredenheid enquête sociale veiligheid af onder onze leerlingen van 
de klassen 4, 5 en 6. Dit jaar zijn ouders aan de beurt. Het instrument dat we gebruiken is de WMK 
(Werken Met Kwaliteit) dat deel uitmaakt van ons leerlingvolgsysteem ParnasSys.   
 
De vragenlijst nemen we digitaal af. Uiterlijk in de week van 21 maart ontvang je een bericht in je 
mail met een link naar de vragenlijst. Zoals elke lijst met vragen is ook deze op onderdelen misschien 
bediscussieerbaar en we doen het ermee. De uitkomsten geven namelijk een beeld van wat er leeft 
en de WMK werkt met een landelijke benchmark. Daardoor kunnen we de Parcival vergelijken met 
vele andere basisscholen. Dat geeft reliëf aan wat we goed doen én aan onze verbeterpunten.    
 
Een hoge respons helpt altijd om de uitkomsten betrouwbaarder te maken. Daarom vraag ik jullie 
hierbij om jullie medewerking. Uiteraard kunnen jullie na de meivakantie een terugkoppeling van de 
resultaten tegemoet zien.   
 
Eén mooi resultaat hebben we al: de opbrengst van de 
Oekraïnemarkt die klas 6 op maandag 7 maart hield. In een 
kwartiertje haalden de leerlingen bijna 400,- euro op. In 
plaats van voor hun eigen schoolkamp, gaat de opbrengst 
nu naar giro 555 ten bate van de actie voor Oekraïne. 
Complimenten aan de leerlingen, klassenouders en Iris!  
 
Geld voor een nader te bepalen goed doel zamelen we 
traditioneel in tijdens de bazaar. Ouders uit klas 4 
organiseren de bazaar, die na twee jaar eindelijk weer 
plaats kan vinden! Van de opbrengst gaat 50% naar een 
goed doel dat de organiserende ouders vaststellen en 50% 
naar school. In de jaarplanner staat de bazaar op 2 april. 
Maar vanwege corona krijgt de organisatie het zo snel niet 
meer voor elkaar. Daarom is in overleg een nieuwe datum 
geprikt: zaterdag 21 mei. Een datum om vrij te houden.   
       
          Actie voor Oekraïne 

Frank Merten 
 

 
 

Nieuwe toneelkleding 
De ouders van Michael uit klas 6, Menno en Bianca, hebben deze 
toneelkleding aan school geschonken. Voor in de toneelkledingkast. We 
zijn er heel blij mee. 
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Dierkundeperiode in klas 4 
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De kinderen vermaken zich in het heerlijk lenteweer  
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Klas 1 
 
Plaats bepalen 
 

 
 
 
 
 
 

Rekenspelletjes 
 
 

 
Tutor lezen 
Leerlingen uit klas 6 helpen leerlingen uit klas 1 
met oefenen met lezen. 
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Actie voor Oekraïne 
De leerlingen van klas 6 hebben in vliegende 
vaart een markt georganiseerd. De opbrengst 
was deze keer niet voor hun schoolreisje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mede dankzij het prachtige weer 
waren er veel mensen op de 
markt. 
De opbrengst was € 390,=! 
Een prachtig resultaat. 
 
Dit geld is inmiddels 
overgemaakt naar Giro 555. 
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Spreuk van de week 9-15 maart  
(vrij naar In de week van Kees Verhage)  
  
 
 
 

Ik voel de kracht van het wereldzijn 

Zegt mij het heldere denken 

Terugziend op de eigen geestesgroei 

In donkere wereldnachten 

En hoopvol stralend groet mijn ziel 

Het gloren van de werelddag 
 
 
 
  
Mee naar buiten...  
Het is maart. Start van het nieuwe jaar in het oude Rome. Dat is best begrijpelijk, want in het vroege 
voorjaar wordt ook de natuur weer nieuw. De mens voelde dat aan het begin van onze jaartelling 
misschien nog wel veel sterker dan wij nu. Het was het moment om weer in actie te komen: 
legereenheden trokken er weer op uit. Daarom is de maand maart gewijd aan de oorlogsgod Mars.  
 
De planten komen tevoorschijn uit de aarde, waar de levenskracht zich had teruggetrokken. Ook de 
rest van de natuur ontwaakt; je hoort vogels weer zingen en ook andere dieren worden onrustig. Ook 
mensen worden hierin meegenomen. Levendiger naar buiten toe, wat zwaarder in onze ledematen. 
De term voorjaarsmoeheid is er niet voor niets. Kunnen we ons daar een beetje tegen keren?  
 
Jazeker, als we niet maar zo meegaan in het natuur ontwaken. Door ons te realiseren hoe we in de 
wintermaanden verinnerlijkt zijn, hoe ons zelfbewustzijn versterkt is. Wie de natuur louter 
ondergaat, verliest de regie. Wie de natuur beschouwend beleeft, blijft echter overeind. Doe waar de 
natuur toe oproept. Ga met de natuur mee naar buiten, kijk, beschouw, geniet en ontdek. Zie hoe 
het verborgen leven opstaat. Zo leven we naar de opstandingstijd van Pasen toe.   
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Open Atelier Keramiek  

  

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 > 19.30-22.00  
  

Altijd op donderdag, 1 woensdag:  
(de datums zijn aangepast, er zitten nu 3 weken tussen!)  

  
  

17 maart en 7 april lente, (hang)potjes voor plantjes (met kralen?), 
kralenketting, bloemen om in de tuin te leggen, kopje, schaal, 
naambordje en alles wat je zelf kan bedenken.   
  
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  

Geef je snel op: sblomsma@parcival-hoorn.nl  
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