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Agenda
Beste ouders/verzorgers,
Vanmorgen kwinkeleerden de vogels en scheen de zon al
volop. Een waas van groen schemerde in het struweel.
De wereld toonde zich van haar mooiste kant. Wat een
contrast met de lelijkheid van de verschrikkelijke oorlog
die zich 1500 kilometer oostelijk van ons afspeelt.
Afgelopen weekend zag ik ze staan op Amsterdam
Centraal: vrijwilligers met geplastificeerde bordjes met
de Oekraïense vlag om vluchtelingen op te vangen.
In dezelfde trein waarin ik zat konden dus ook maar zo
mensen zitten die in haastige spoed huis, haard en
geliefden hadden moeten verlaten. Onzeker of ze ooit
terug zouden kunnen keren naar waar ze tot voor kort
vreedzaam woonden. Voor mij, gezond opgegroeid in
een periode van vrede en voorspoed, confronterend en
moeilijk voorstelbaar.
Nederland vangt vluchtelingen uit Oekraïne liefdevol op.
Ook in West-Friesland zullen Oekraïners gehuisvest gaan
worden. En kinderen zullen zo snel mogelijk weer naar
school gaan. De bestuurders van basisscholen,
kinderopvang en het samenwerkingsverband in WestFriesland hebben de handen ineengeslagen om de
kinderen uit Oekraïne zo gastvrij mogelijk te omarmen.
Het team van de Parcival sluit zich hierbij natuurlijk van
harte aan. Ook wij zullen kinderen die moesten vluchten
uit een verscheurd land met open armen ontvangen en
onderwijsonderdak bieden. We gaan zien of dit zich gaat
voordoen. Een brief aan alle ouders van kinderen op de
West-Friese basisscholen namens alle betrokken
schoolbesturen is bijgevoegd.

Vr 25-03
Do 07-04
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
Vr 20-05
Za 21-05
Do 26-05 t/m
Vr 27-05
Do 02-06
Vr 03-06
Ma 06-06
Wo 22-06
Do 23-06
Vr 15-07
Ma 16-07 t/m
Vr 28-08

Studiedag
Keramiek, 20.00 uur
Paasweekend
Studiedag
Meivakantie
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf
Sportdag klas 4, 5 en 6
BAZAAR van 10.30 – 14.30
Hemelvaartweekend
Keramiek, 20.00 uur
Pinksterbruidenfeest
2e Pinksterdag
Keramiek, 20.00 uur
Sint Jansfeest
Laatste schooldag
Zomervakantie

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.
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Het is nogal een stap naar de studiedag van het Parcivalteam op vrijdag 25 maart. We gaan ons laven
aan een lezing van Edward de Boer.
Op zijn website schrijft hij: Inspireren, spelen en verbinden dat zijn voor mij kernwoorden. Ik houd
ervan om werelden en mensen met elkaar te verbinden. Verschillen tussen mensen fascineren
me: hoe verhouden die zich tot elkaar? Hoe kan het ene het andere versterken en kleur geven?
Het overbruggen van werelden is een bron van inspiratie en avontuur. Het daagt uit om steeds
opnieuw te kijken en te onderzoeken. Wat kan je leren van verschillen? Hoe kan het andere, het
nieuwe inspireren en helpen in het zetten van een nieuwe stap?
Hier werkt het team van de Parcival dagelijks aan. De lezing die Edward de Boer voor ons gaat
houden heeft als thema hoe we ons op de vrijeschool kunnen verhouden tot uitdagingen van deze
tijd. Daarnaast ruimen we tijd in voor onderling overleg en zullen we werken aan teambuilding door
onder meer koorzang.
Afgelopen maandag hebben jullie allemaal een bericht ontvangen in je mailbox: de tevredenheid
enquête staat voor jullie klaar. Ik vraag jullie van harte de vragenlijst in te vullen. Dat kan in een
minuut of vijf. Hoe hoger de respons, hoe beter. Het helpt ons als team verder te bouwen aan een
bloeiende schoolgemeenschap vanuit een sterke driehoek school-kind-ouder. Dank vast voor je
moeite!
Frank Merten

Kleuters op pad

Kunstenaar in de dop
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In duo’s
aan elkaar
voorlezen
in klas 3

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

Voorjaarsverwachting
De rijkdom van de zintuigwereld vervult
Het innerlijk van het mensenwezen
De wereldgeest herkent zich nu
Gespiegeld in het mensenoog
Dat daaruit zijn kracht
Opnieuw moet putten

Rudolf Steiner leert ons dat iedere week weer anders is. Het verschil zit in de blikrichting. Wordt het
oog naar buiten getrokken of kijken we in onszelf? Verwarmt de geboorte van het kerstkind ons
innerlijk, of koesteren we ons in de warmte van de voorjaarszon?
Deze weken voor Pasen zijn bijzonder, omdat binnen en buiten steeds meer in balans raken. Rond
21 maart passeert de zon de lente-evening, dag en nacht zijn dan even lang. Er is even rust. Zo
ervaart de mens het evenwicht tussen binnen- en buitenwereld. Rustig kan hij om zich heen kijken en
de wereld aanschouwen.
De kracht van de ontluikende lente houdt zich nog in. De geborgenheid van het eigen innerlijk opent
zich. Het is als bij de voorjaarsschoonmaak, waarbij de deuren en ramen opengaan en licht en lucht
maken dat de woning van binnen gereinigd wordt. Wat oud is wordt vervangen. Zo kijk je ineens
weer fris naar je interieur.
Zo vergaat het ons innerlijke huis ook. We kijken met een nieuwe blik de wereld in. Wat we
waarnemen dringt door tot in het binnenste van onze ziel. Het draaipunt van het evenwicht tussen
binnen en buiten is ons oog. Aan wat we daarbuiten waarnemen ontstaat het verlangen tot innerlijke
vernieuwing. Maar evenzeer voelt de ‘wereldgeest’ zich waargenomen door de mens. Zoals de
wereldgeest zich gespiegeld vindt in het menselijk oog, zo kan de mens reflecterend in zijn ziel ruimte
maken voor de wereldgeest.
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Logeerfietsen
In de fietsenstalling voor de leerkrachten staan al geruime tijd diverse logeerfietsen. Er is bijna geen
ruimte meer voor de fietsen van de juffen.

Sommige logeerfietsen staan hier al maanden.
Willen de eigenaren van deze fietsen, deze zo spoedig mogelijk
mee naar huis nemen.
Op maandag 4 april gaan onze conciërges Ronald en Arnold de
fietsen verwijderen en naar de stort brengen.
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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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Aan: Ouders/verzorgers West-Friesland
Datum: 23 maart 2022
Betreft: Leerlingen vanuit Oekraïne

Beste ouders/verzorgers,
Vanuit Oekraïne hebben we de eerste aanmeldingen van (vluchtelingen) kinderen gekregen
bij gemeenten en scholen in onze regio. Een nieuwe grote uitdaging voor ons allemaal.
Het zal in onze regio voorlopig gaan om tenminste 800 tot 1000 vluchtelingen. Iedere
gemeente neemt een aantal vluchtelingen op. We vermoeden dat dit het begin is van een
toenemende stroom aan vluchtelingen.
In overleg met het samenwerkingsverband, gemeenten, kinderopvang en alle
schoolbesturen zoeken wij naar een passende manier om de toestroom op te kunnen
vangen. We streven naar onderdak, opvang en onderwijs. Alhoewel de overheid streeft naar
het opschalen van 1e opvang/taalklassen, is dit niet overal mogelijk. In onze regio zitten de
opvanggroepen (nieuwkomersklassen) vol en hebben we te maken met een
personeelstekort. Daarom streven we gezamenlijk naar het gespreid opnemen van kinderen
in onze reguliere groepen en scholen.
Dit heeft mogelijk ook consequenties voor de opvang of school van uw kinderen. In de groep
van uw zoon/dochter zijn of worden mogelijk al Oekraïense kinderen opgenomen. We
rekenen op uw solidariteit en die van de kinderen op onze scholen. We gaan samen doen
wat we kunnen en zorgen zo goed mogelijk voor een passende verspreiding van
Oekraïense vluchtelingen. Bij regionale opschaling overwegen we opnieuw alle opties. We
houden daarbij rekening met de draagkracht van scholen en opvanglocaties.
We wensen iedereen veel succes en veerkracht bij deze nieuwe uitdaging.

Met vriendelijke groet,
De gezamenlijke besturen van onderwijs en kinderopvang,
Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop en de 7 gemeenten van West-Friesland
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