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Agenda
Schoolfotograaf
Direct na de meivakantie, op maandag 9 en dinsdag
10 mei komt de schoolfotograaf langs.
Op maandag 9 mei worden de portretfoto’s gemaakt.

Op dinsdag 10 mei worden de familiefoto’s en de
klassenfoto’s gemaakt.
Vanaf 8.30 uur is het mogelijk om uw schoolgaande
kinderen met jongere broertjes/zusje (baby’s en
peuters) op de foto te laten zetten.

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
Do 02-06
Ma 06-06
Do 09-06

Meivakantie
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf
Sportdag klas 4, 5 en 6
BAZAAR van 10.30 – 14.30
Hemelvaartweekend
Keramiek, 20.00 uur
Pinksterbruidenfeest
2e Pinksterdag
Algemene ouderavond,
19.30 – 21.00 uur
Keramiek, 20.00 uur
Sint Jansfeest
Laatste schooldag

Wo 22-06
Do 23-06
Vr 15-07
Ma 16-07 t/m
Vr 28-08
Zomervakantie

Beste ouders/verzorgers,
Nog éven en dan liggen twee weken meivakantie in het verschiet. Als die weken net zo stralend
verlopen als de afgelopen paasdagen...
In deze nieuwe Nieuwsbrief houd ik jullie graag weer op de hoogte van een aantal zaken dat op de
Parcival speelt.
Onder een stralende zon vertrok klas 5 gisteren naar Bergen voor het eerste schoolkamp. Ingrid,
Marleen met ter ondersteuning een flink aantal enthousiaste ouders zullen zorgdragen voor een
onvergetelijke tijd. Het was een mooi gezicht de groep weg te zien fietsen. De spanning en de
verwachting waren duidelijk van sommige koppies af te lezen. Geweldig om mee te maken hoe ook
ouders zich inzetten om dit schoolkamp tot een succes te maken.
Terwijl klas vijf richting Bergen fietste, begon klas 6 met de IEP toets. De IEP is één van de
eindtoetsen waaruit basisscholen kunnen kiezen om verplicht af te nemen in hun laatste groep/klas.
De centrale eindtoets van CITO en Route 5 zijn andere mogelijke eindtoetsen. Op de Parcival kiezen
we al jaren voor de IEP-toets. Om hun hoofd lekker te kunnen leegmaken was er gistermiddag een
groot voetbaltoernooi voor alle zesde klassen/groepen acht in de gemeente Hoorn. Vandaag rondt
klas 6 de IEP af.
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Het is een korte week. Dinsdag was er geen school vanwege een studiedag. In de ochtend bogen we
ons over hoe we er als school voorstaan. Hoe kunnen we de doorgaande leerlijn door de hele school
nog meer aandacht geven? Welke keuzes kunnen we maken in een overvol programma met behoud
van ons karakter? Het was inspirerend en verbindend om schoolbreed naar ontwikkelingen te kijken.
Er kwamen nog geen pasklare antwoorden. Er zijn zaadjes
geplant en die kunnen rustig gaan ontkiemen.
Later in de ochtend werkten we verder aan onze visie.
Waar willen we als Parcival voor staan? Eerder dit
schooljaar bogen we ons als team ook al tekstueel over
deze vraag, En nu gaven we er kunstzinnig vorm aan.
Twee groepen kwamen uit op het lemniscaat. Het
lemniscaat is een ‘liggende 8’ en een symbool voor groei in
beweging. Die dynamiek in groei vindt plaats in nauwe
samenwerking tussen school, kind en ouder. Dit thema zal
terugkomen in de lezing die Edward de Boer op 9 juni
tijdens de algemene ouderavond gaat houden.

Een andere groep
verbeeldde onze visie
als een veelkleurig
berglandschap
overspannen door
een regenboog.
Het kunstzinnig
verbeelden hielp ons
bij het bouwen aan
de school die we
willen zijn.
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Later dit schooljaar zullen we onze visie in beeld en tekst gezamenlijk presenteren. Jullie hebben vast
de beeldende primeur in deze Nieuwsbrief.
In de middag werkten we aan het opfrissen van de Regenboogtraining die het team vorig schooljaar
volgde. De Regenboog is een methodiek voor het werken aan sociaal-emotionele ontwikkeling in de
klas. Inzetten van de Regenboog kan bijdragen aan voorkomen of indammen van pestgedrag. Deze
werkwijze is speciaal ontwikkeld voor het vrijeschool onderwijs. Lisette Stoop van BVS-schooladvies,
de begeleidingsdienst voor vrijescholen, voerde ons enthousiast door een inspirerende middag.
's Avonds was er in Haarlem een boeiende bijeenkomst voor alle belangstellenden, medewerkers en
ouders, binnen Ithaka. De GMR organiseerde een gesprek over de betekenis van diversiteit en
inclusiviteit binnen de vrijescholen. Er waren voorbeelden van ‘good practice’ binnen Ithakascholen
en er vond een levendige dialoog plaats. Ook nu geen pasklare antwoorden en het planten van
zaadjes als voornaamste doel.
Over het planten van zaadjes gesproken: de WMK-oudertevredenheid enquête is ook de komende
dagen (tot 22/4) nog in te vullen voor wie daaraan nog niet toekwam. Hierbij bedank ik de 127
invullers alvast. Hierdoor hebben we nu toch maar mooi een respons van 54%.
En nu staat de meivakantie op het punt van beginnen. Twee weken waarin de kinderen en de
teamleden lekker kunnen uitrusten. Om daarna fris van lijf en geest de periode tot de zomer aan te
gaan. Een periode vol moois in onze vrijeschool. Meteen na de meivakantie (maandag 9/5 en dinsdag
10/5) komt de schoolfotograaf. De weken daarna volgen de Bazaar, het Pinksterfeest, de algemene
ouderavond en St. Jan. En in de tussentijd geven we onze leerlingen enthousiast en vol vuur les.
Geniet met elkaar van een heerlijke lentevakantie en tot 9 mei!
Hartelijke groet,
Frank Merten.

Schrijver in de klas
In klas 3 was vandaag de schrijver Cees van den Berg op visite.
Schrijvers bezoeken scholen in het kader van de bevordering van
het lezen. Hopelijk raken onze leerlingen geïnspireerd om lekker te
gaan lezen in de vakantie. Ze zijn nu al bezig in het boek Lotje
Later.
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Nog wat nagekomen foto’s van het
paasfeest.

Paasmaaltijd en eieren zoeken in klas 2

Eieren zoekende kleuters
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Klas 5 gaat op schoolreis

Op woensdag vertrok klas 5 op de
fiets naar het Zeehuis in Bergen
aan Zee.
Het weer werkt in ieder geval al
heel leuk mee voor een mooi
schoolkamp.
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Klas 2 voert het toneelstuk over Franciscus van
Assissi op. Het publiek zit er klaar voor.

En na afloop een verdiend applaus en
bloemen voor de dappere spelers.
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De spreuk van de week
(vrij naar Kees Verhage: In de week)

Tot het wereld-al spreekt nu
Zichzelf vergetend
Indachtig aan zijn oerbestaan
Het groeiend mensen-ik
In jou, mijzelf bevrijdend
Uit banden van mijn eigen aard
Bevestig ik mijn ware wezen

Blij je weer te zien
In de wintertijd was het wel na te voelen wat de weekspreuken zeiden over innerlijk licht, het
ontplooien van het eigen ik. Nu we in het voorjaar de andere kant opkijken, vanuit het eigen zelf naar
het wereld-al, is het veel lastiger om ons voor te stellen wat het ik daaraan beleeft. En om welk ík’
gaat het eigenlijk? Het ik zoals dat verankerd is in ons lijf, in ons aardse bestaan, of het ik van vóór
onze geboorte?
Veel voorjaargedichten gaan over de ontwakende natuur: het zinnebeeld voor de werelden waar we
deel vanuit maken. In de winter leven de planten verborgen in de aarde. De bomen zijn gereduceerd
tot kale takken. Rudolf Steiner noemt dat uitgestulpte aarde. Je ziet dan een kale, strakke prunus.
Hoe de prunus eruit zal zien als de bloesem ontluikt, ligt nog verborgen in de wortels van de
boom. Als de prunus zich opeens wendt tot het zonlicht, neemt hij zijn nieuwe gestalte aan, zichzelf
bevrijdend uit zijn starre bestaan.
Wij, die tot de buitenwereld van de boom behoren, herkennen met blijdschap zijn ‘ware’
verschijningsvorm. Wij ontmoeten de boom vol bloesem en de bloesem ontmoet ons. ‘Dit is mijn
ware zijn', zegt de boom. ‘Ik weet het’, zeggen wij, ‘fijn je weer te zien.’ Zo ook ontmoet het wereldal het mensenwezen dat opbloeit uit de aardse gebondenheid. Ons ware wezen dat in de
wintermaanden verborgen was, bloeit op. ‘Dit is mijn ware zijn', zegt de mensenziel. ‘Ik weet het',
zegt het wereld-al, ‘blij je weer te zien.’
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