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Beste ouders/verzorgers,  
  
Zit ik allemaal stukjes te schrijven over ontluikende 
lentes, slaat de herfst weer toe. Ook die weerbarstigheid 
hoort bij de seizoenen. Palmpasen, de Goede Week en 
het Paasfeest trekken zich hier niets van aan en gaan 
gelukkig gewoon door!  
 
Op vrijdag 8 april vieren we Palmpasen en lopen kleuters 
en leerlingen van de klassen 1, 2 en 3 om 13.30 uur 
zingend een rondje om school met hun prachtige 
palmpasenstokken. Mooi om te zien.    
 
Op 14 april, Witte Donderdag, zal het Parcivalkoor vanaf 
8.10 uur liederen zingen op het schoolplein. Wat fijn dat 
dit weer kan! Ik nodig jullie van harte uit om te komen 
luisteren naar de zangkunsten van het koor onder leiding 
van Maria Tomassen.   
 
Nu het toch over muziek gaat: Pinksteren vieren we dit 
jaar op donderdag 2 juni ipv 3 juni i.v.m. de beschikbaar- 
heid van onze volksdansdocent Sara. We gaan namelijk 
weer volksdansen. Wat we graag zouden willen, is dat er 
tijdens het volksdansen levende muziek is. Sara geeft 
aan dat een accordeon en een gitaar buiten wat te 
weinig volume geven. En het is jammer als de muziek 
wegvalt.   
 
Plan is daarom jullie te vragen wie van jullie op 2 juni 
zou willen spelen in wat ik maar even het ‘Parcival 
ouderorkest’ noem. Het helpt als je een beetje thuis 
bent in het spelen van volksdansmuziek. Heb je er zin 
in? Geef je dan vóór 22 april op door een mail te sturen 
naar fmerten@parcival-hoorn.nl . Graag even het 
instrument erbij noemen. Met een zestal ouder-
muzikanten komen we al een heel eind. Het orkest zou 
ook met St. Jan kunnen spelen. Hoe leuk is het om als 
ouder op deze manier betrokken te kunnen zijn!   

Agenda 
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 
Do 09-06 Algemene ouderavond, 

19.30 – 21.00 uur 
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. 
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Er staat nog meer moois in de planning: op zaterdag 21 mei is na enkele jaren weer onze enige echte 
Bazaar! Nu zijn er wellicht ouders die dit fenomeen nog niet hebben meegemaakt op de Parcival (en 
ook collega's, onder wie ikzelf). Daarom een korte toelichting: het is op de Parcival een goede traditie 
om jaarlijks een Bazaar te organiseren.   
 
Ouders van klas 4 nemen in de organisatie het voortouw en iedere klas levert een bijdrage aan een 
spetterende dag. Doel is gemeenschapszin, saamhorigheid en verbinding tussen ouders, school en 
leerlingen te versterken en de Parcival ook in de buurt in een mooi daglicht te zetten.  
 
Daarnaast is het de bedoeling die dag geld in te zamelen voor twee goede doelen: het eerste doel 
bepalen de organiserende ouders en het tweede doel is de Parcival zelf. Op school zullen we de 
ingezamelde middelen besteden aan les- en speelmateriaal voor de leerlingen. De ouders van klas 
vier hebben dit jaar als ander goed doel African Woods Grow geselecteerd. Een actueel en duurzaam 
doel.  
 
De afgelopen tijd hebben jullie via een mail van mij bericht gehad van de organisatie. In die brieven 
staat wat elke klas gaat doen. Vaak nemen de klassenouders het initiatief om dat per klas te regelen. 
Het gaat een prachtige dag worden!  
 
En dat is nog niet alles: voor het eerst sinds lange tijd is een algemene ouderavond weer mogelijk. En 
die kans laten we natuurlijk niet lopen. Op donderdagavond 9 juni zal Edward de Boer in onze grote 
zaal een inspirerende lezing houden over het thema: de relatie tussen school, kind en ouders. Als 
team hebben we Edward de Boer onlangs op een studiedag te gast gehad en we waren onder de 
indruk van zijn verhaal.   
 
Edward is een begenadigd spreker met een lange ervaring in de antroposofische wereld.  Op zijn 
website zegt hij zelf: “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?”  
 
Dat belooft een mooie avond te worden. Tip: noteer de datum vast in je agenda. Tijd is van 19.30 tot 
21.00 uur en de toegang is gratis.  
 
De WMK, het tevredenheidsonderzoek, is vandaag, 6 april, pas ingevuld door 70 van de 235 ouders 
die een mailtje met de link naar de vragenlijst kregen. Dat is een respons van 30%. Dat zou ik voor 
een betrokken oudergroep als die van de Parcival graag een stuk hoger zien. Daarom vraag ik 
degenen die er nog niet aan toekwamen de vragenlijst alsnog in te invullen. Dat kan nog de hele 
volgende week. Invullen is een kleine moeite en een goede respons is voor de school een groot 
plezier. Dus aarzel niet en help de Parcival vooruit!  
  
Frank Merten 
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In plaats van de spreuk van de week, met dank aan Het Paasfeest | De Vrije Juf.  
Een mooie inspiratiebron voor de vrijeschool is ook het blad de Seizoener. Dit blad verschijnt 
viermaal per jaar en een abonnement kost euro 37,- per jaar. Nadere informatie is te vinden op 
www.seizoener.nl   
 

Het Paasfeest  
De carnavalsoptocht heeft de school verlaten, de maskers gaan af en vol verwachting gaan we 
genieten van de lente. Met de komst van de lente komt ook het volgende jaarfeest dichterbij: 
Pasen. In dit artikel lees je over de achtergrond van het paasfeest, hoe Pasen op de vrijeschool 
gevierd wordt en hoe we ons in deze tijd kunnen verbinden met de symbolen van het paasfeest.    
  
Achtergrond:  

     Wanneer je aan Pasen denkt, denk je misschien 
aan de christelijke feestdag, de paashaas of aan het 
extra lange weekend. Maar wat is nu de herkomst 
van dit lentefeest?  
Laten we beginnen met de betekenis van Pasen 
voor christenen. Na carnaval begint de vastentijd, 
op de laatste zondag van de vastentijd is het 
Palmpasen. Op deze zondag wordt herdacht dat 
Jezus op een ezel aankomt in Jeruzalem. Tevens 
begint op deze dag de Stille Week of de Goede 
Week. Gedurende deze week wordt het lijden, het 
sterven en de opstanding van Jezus herdacht en     

gevierd.  
 

De week bestaat uit een aantal belangrijke dagen:  
• Witte Donderdag, de dag waarop Het Laatste Avondmaal wordt genuttigd  
• Goede Vrijdag, de dag van de kruisiging van Jezus  
• Stille Zaterdag, de dag waarop Jezus in het graf wordt gelegd  
• Pasen, de wederopstanding van Jezus uit de dood  

Pasen kent ook een voorchristelijke traditie, als lentefeest. Het gaat dan niet over de 
wederopstanding van Jezus, maar de wederopstanding van de natuur. In het najaar is de natuur naar 
binnen gekeerd om zich klaar te maken voor de winter. Nu het lente is, wordt de natuur weer 
wakker, en maakt het zich op voor de zomer. De relatie tussen Pasen en de lente is ook terug te zien 
in de naam die in het Engelse en Duitse taalgebied aan het feest gegeven is: Easter en Ostern. Deze 
naam is afgeleid van Ostara, de godin van de lente en de vruchtbaarheid.  
Pasen is ook nauw verbonden aan het Joodse feest Pesach. Pesach is een Joods lentefeest, tijdens dit 
feest wordt de uittocht uit Egypte herdacht. Pesach wordt in dezelfde periode als Pasen gevierd. Het 
woord Pasen is mogelijk ook afgeleid van het woord Pesach.  
 
Pasen op de vrijeschool?  
Zoals met elk feest, kiest elke school zelf welke beelden uitgedragen worden en op welke manier een 
feest gevierd wordt. Maar het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus is niet wat centraal 
staat. Op vrijescholen is Pasen de viering van de lente.  
De paastijd begint met Palmpasen. Net zoals op katholieke scholen wordt er een optocht gelopen. De 
kinderen lopen zingend over straat met een versierde palmpaasstok. De hogere klassen zingen soms 
in het bejaardentehuis en geven hun palmpaasstokken aan de bewoners.  
Een week later wordt het paasfeest gevierd. Er worden paasbroden gebakken. De kinderen eten deze 
paasbroden tezamen op. In de lagere klassen wordt er ook gezocht naar eitjes. Sommige scholen 
kiezen ervoor het paasfeest op dinsdag na Pasen te vieren. Zij houden op deze manier de Stille Week 
in ere.  
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Verbinden met Pasen:  
Voor kinderen zijn de jaarfeesten voornamelijk vreugdevolle vieringen. In de kleuterklas vertel je de 
kinderen niets over de achtergrond van een feest. De kinderen beleven het Paasfeest al doende, 
tijdens het maken van de palmpaasstok, het bakken van de paasbroden, het zoeken van de eieren en 
natuurlijk tijdens het zingen. Als leerkracht, en als ouder, vind ik het prettig om mijzelf aan één of 
meerdere beelden van een jaarfeest te verbinden. Wanneer ik dit doe krijgt een jaarfeest een 
persoonlijke betekenis en lukt het mij beter om een bepaalde stemming te scheppen voor de 
kinderen.  
 
Door de verschillende achtergronden van het Paasfeest zijn er ook diverse beelden aan het feest 
verbonden. Enkele beelden zal ik hier benoemen:  
 

• Laten we beginnen bij de 
palmpaasoptocht. Deze optocht zou een 
weerspiegeling kunnen zijn van de intocht 
van Jezus in Jeruzalem, maar we kunnen 
deze optocht ook verbinden aan de 
lampionnenoptocht die gelopen wordt 
met Sint Maarten. In zekere zin zijn de 
optochten elkaars tegenpool. Met Sint 
Maarten wordt het laatste leven uit de 
aarde naar binnen gebracht en lopen de 
kinderen in het donker. Met Palmpasen 
wordt het leven naar buiten gebracht en 
lopen de kinderen overdag.  

• De palmpaasstok kan op verschillende manieren versierd worden en ook verschillende 
betekenissen hebben. Soms heeft de palmpaasstok een kruis en verwijzen alle elementen 
naar het lijden en sterven van Jezus. De broodhaan die bovenop de stok zit verwijst 
bijvoorbeeld naar de kraaiende haan uit het Bijbelverhaal waarin Jezus verloochend wordt. 
De stok kan ook symbool staan voor de levensboom en als zodanig versierd worden. De 
broodhaan kondigt dan de nieuwe ochtend en het nieuwe lenteleven aan.  

• Je zou kunnen denken dat de haas als beeld verbonden is aan het commerciële paasfeest. Dit 
is echter niet het geval. Van oudsher is de haas verboden met vruchtbaarheid. In de Edda 
kunnen we lezen hoe een haas in de lente eieren naar de aarde brengt voor de godin Ostara.  

• Ook eieren zijn nauw verbonden met het Paasfeest. Er worden gekookte eieren versierd, 
chocolade eieren worden gezocht 

en er wordt veelvuldig over 
eieren gezongen. Behalve dat 
eieren erg lekker zijn, zijn 
eieren natuurlijk ook een 
symbool van vruchtbaarheid 
en nieuw leven. Daarbij 
kondigen eieren ook de lente 
aan, kippen leggen in de 
winter namelijk geen eieren.  
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Klas 1 
De kinderen van klas 1 vermaken zich met 
kraanvogels vouwen, vrij spelen, happertjes 
vouwen en lezen. 
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Gezellig ganzenborden in klas 1 
De kinderen uit klas 1 hebben een ganzenbord spel 
gemaakt. Op vrijdag 1 april kwamen de ouders van 
de kinderen om samen het spel te spelen. 
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Ontruimingsoefening op de 
Parcival 
Op dinsdag 25 maart 
hebben we een 
ontruimingsoefening 
gehouden. Een paar keer 
per jaar moeten we dat 
oefenen. Komt iedereen wel 
op tijd buiten? 
En gelukkig…. Het is weer 
gelukt binnen de 3 minuten.  
 
Caitlyn uit de klas van juf 
Norma heeft een mooie 
tekening van de Brandweer 
gemaakt. 
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