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Agenda

Beste ouders/verzorgers,
De natuur staat uitbundig te sprankelen en toont haar
volle rijkdom. Ook op de Parcival staat veel in bloei. Er
gebeurt heel wat op dit moment. Er valt dus een boel te
vertellen. Daar gaat ‘ie!
Ouders spelen dezer dagen een cruciale rol in het
ondersteunen van school en het organiseren van
activiteiten. Ik vind het hartverwarmend en geweldig om
te zien hoe ouders zich enthousiast inzetten om
waardevolle dingen mogelijk te maken. Laat ik starten
met de circusvoorstelling vorige week. De kinderen van
de klassen 1 t/m 4 hebben genoten van een geweldige
voorstelling. Verderop in de Nieuwsbrief vind je een
impressie. Zonder de hulp van vele ouders die
kinderen naar Zaandam brachten (en terug) was dit
onmogelijk geweest. Chapeau!

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

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

Deze week is het fietsexamen. In deze Nieuwsbrief is
het artikel opgenomen uit het Noord-Hollands
Dagblad. Waarin een kleine school groot kan zijn:
‘onze’ juf Suzan Blomsma is één van de drijvende
krachten achter het verkeersexamen voor alle
kinderen uit groep 7/klas 5 in Hoorn. Suzan heeft hier
ongelooflijk veel energie in gestoken. En samen met
Suzan waren ook tal van ouders actief om als
vrijwilliger de verrichtingen van de fietsende
leerlingen te beoordelen. Hulde!
Vrijdag aanstaande is bij goed weer de sportdag voor
de klassen 4 t/m 6 op sportpark de Blauwe Berg. Ook
dan zijn vele ouders actief om samen met Lenny alles
in goede banen te leiden. Zonder die hulp zou dit
sport- en beweegfestijn niet kunnen plaatsvinden.
Geweldig!
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De klapper is zaterdag 21 mei: de Bazaar! Een happening van jewelste waar vele ouders enorm veel
werk voor verzetten. Ik merk dat dit sommigen wel wat stress geeft, maar het resultaat zal grandioos
zijn. Ouders die samen met hun kinderen laten zien wat we als gemeenschap voor elkaar kunnen
krijgen. De opbrengst gaat voor de helft naar het prachtige duurzame doel African Woods grow. De
andere helft is voor de Parcival en daarvan gaan we mooie materialen aanschaffen voor de
leerlingen. In elk geval prachtige nieuwe (prenten)boeken. Hoeveel precies hangt af van de
opbrengst
.
Van sommigen hoor ik dat de communicatie vanuit de Bazaar-organisatie beter had gekund. Dan kan
zo zijn, maar ik wil graag een lans breken voor een klein groepje ouders dat zich al weken erg inspant
om de Bazaar tot een succes te maken. Er zijn per klas brieven verstuurd over wat de bedoeling is, er
heeft een stuk in de Nieuwsbrief gestaan en ook via ParnasSys-mail is informatie verstuurd over de
achtergrond van de Bazaar. En natuurlijk is het organiseren vooral voor nieuwe ouders spannend.
Het is hun eerste Bazaar en dan is het zoeken naar de bedoeling. Het komt goed. Laten we er
zaterdag met vereende krachten iets moois van maken in een positieve sfeer! Er zijn nog wel wat
helpende handen nodig, vooral ook om op te ruimen, zodat de Parcival maandag weer
‘onderwijsklaar’ is.
Ook als team zijn we best druk. De onderwijsinspectie bezoekt schoolbesturen zo eens in de vier jaar.
Dit voorjaar was Ithaka aan de beurt. Inspecteurs spraken met bestuurder Marin van Wijnen en
kwaliteitsmedewerker Caroline Knoester. Marin en Caroline vertelden vol verve over alles dat de
afgelopen jaren is gebeurd en wat nog in het verschiet ligt. Dat was een mooi en krachtig verhaal.
Nu kan een bestuurder van alles zeggen en de inspectie gelooft Marin niet alleen op haar blauwe
ogen. The proof of the pudding is in the eating. Daarom selecteerden de inspecteurs een viertal
Ithaka-scholen om te gaan verifiëren wat ze op het bestuurskantoor hebben gehoord. De Parcival is
één van die scholen. Op dinsdag 31 mei komt de inspectie een hele dag op bezoek. De inspecteurs
gaan lessen bekijken, spreken met een aantal leerlingen, en gaan in gesprek met teamleden en met
intern begeleider Lenny Volger en mij. Daarnaast bestuderen ze onze beleidsstukken. En aan het eind
van de dag zullen ze aangeven in hoeverre we volgens de inspectie op de goede weg zijn.
Een mooi moment om te kijken hoe we er volgens externe deskundigen voor staan. In navolging van
mijn voorgangers Maya Baas en Albert Koele heb ik met het team ingezet op versterking van de
onderwijskwaliteit. Daarbij richtten we ons met name op rekenen en taal, waar onze opbrengsten
achterbleven bij vergelijkbare scholen. We hebben hard gewerkt en goede stappen gezet die passen
bij de identiteit van de vrijeschool die we zijn en blijven. Ik zie uit naar de feedback van onze
kritische vrienden de inspecteurs en weet dat we met hun bevindingen ons voordeel kunnen doen.
Ruim één week na het inspectiebezoek is op donderdag 9 juni de algemene ouderavond. Houd die
avond vrij. Edward de Boer zal een boeiende voordracht houden over de relatie school-ouders-kind.
En één ding weet ik al zeker: we hebben elkaar hard nodig!
Tot ziens aanstaande zaterdag op de Bazaar!
Frank Merten

Parcival in de Krant:
Bazaar op Westfriese Vrije school Parcival in
Hoorn | Al het nieuws uit Hoorn (rodi.nl)
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Circus
Wij zijn met 4 klassen naar de Bremer stadsmuzikanten
geweest en het was heel leuk!
Ze deden grote ringen door hun neus en hand, dat was
heel grappig.
De haan ging zitten in de contrabas en ze maakten van
hun lijf een wip wap, een achteruit salto en nog meer
dingen.
Een meisje uit het publiek mocht de kat spelen en moest
in de kar zitten en miauw zeggen.
De haan (de mevrouw) kon met 1 hand op het hoofd van
de ezel (de meneer) staan.
Achter het circus stonden hun woonwagens.
Er was ook een park achter het circus en daar hadden we
gegeten en er was een hele leuke speeltuin.
Het was een hele leuke dag!
Groetjes van de
kinderen uit klas 1
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Terugblik ‘Nicole & Martin’ in Zaandam 9-15 mei 2022
Wat was het een feest, een echt vrijeschool(s) feest!
Maandag kwamen ze de Galjoenstraat ingereden, de
stoet van 3 vrachtwagens, met daarachter telkens een
rustieke woonwagen. Dat ook kleine ‘meisjes’ zo een
gevaarte kunnen besturen zet aan tot verbeelding. Alles
kwam in een grote cirkel op het prachtige grasveld te
staan. En de volgende dag verrees daar de grote witte
ronde tent, met het kleine broertje in de hoek ernaast.
Door samenwerking met ouders en elkaar leren kennen.
Wat schept dat een vreugde! En verwachting, ook bij de
kinderen van de Zaanse vrije school.
En toen de schoolvoorstellingen: auto’s met klassen uit Hoorn, Haarlem (3 vrije scholen), Almere,
Castricum en Purmerend pasten op het lege parkeerterrein en gezamenlijk met de Zaanse kinderen
beleefden zij ‘De Bremer stadsmuzikanten’ en ‘Van de visser en zijn vrouw’. Regelmatig vloog het dak
van de tent er bijna af van enthousiasme! Van jong tot oud geboeid! Ontzag voor de kunsten, maar
ook voor de simpele oplossingen. Verbeelding op z’n sterkst! Twee keer 400 personen! Een record
voor de tent!
Op zaterdag en zondag gasten van dichtbij (buurt en school) of veel verder weg naar deze prachtige
plek. Zaterdag bijna -, zondag helemaal uitverkocht! En daarna met vereende krachten de tenten en
het hele kampement als een Zwitsers zakmes terug in de vrachtwagens, inclusief de Landrover! En
daar gingen ze weer, de stoet, de Galjoenstraat uit, op weg naar Engeland.
Een Zwitsers echtpaar, geholpen door 4 jonge mensen uit Engeland en Duitsland delen een week
lang hun krachten, talenten en manier van leven. En verrijken een grote gemeenschap.
Zoals ik begon: verbinding, verbeelding, vereende
krachten! Een vrijeschool(s) feestje op z’n sterkst!
Wie weet houden we ook dit feest in de
terugkerende cycli…., telkens op een andere plek?
Dank voor de inzet van helpende en rijdende
ouders!
Wytske Kelling (organisatie)
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Mijn ontmoeting met Koningin Maxima
Vrijdag de dertiende was een geluksdag voor mij.
Samen met twee andere meisjes van de waterscouts, mocht ik de allereerste eco-boot aan
koningin Maxima presenteren. De koningin is beschermvrouwe van de scouting en kwam op
werkbezoek bij de scouting in Zeewolde.
Drie waterscoutinggroepen mochten daar iets aan
haar presenteren en wij presenteerden de eco-boot.
De eco-boot is een Lelievlet gemaakt van gerecycled
plastic en niet, zoals de normale vlets, van ijzer. We
willen hiermee laten zien dat plastic niet weggegooid
hoeft te worden, maar dat je er nog van alles mee
kunt doen, zoals een mooie zeilboot bouwen
bijvoorbeeld. Dat is duurzaam en beter voor het
milieu. Deze plastic eco-boot heeft nog andere
voordelen, zo is ze veel lichter en ligt hoger op het
water, waardoor je er veel harder mee kunt varen.
Ik had er, voor de ontmoeting met de koningin, al een keer mee mogen proefzeilen en ik kan
je zeggen: Ze gaat hard! Ik zou er iedere scoutingopkomst wel mee willen zeilen, maar er
moeten eerst nog een paar kleine dingen aan veranderd worden. In de toekomst komen er
nog veel meer eco-boten. Waarschijnlijk gaan we er vijf per jaar bouwen.
Ik was best wel zenuwachtig voor de ontmoeting met de Koningin. Ik zou een aantal dingen
vertellen over de werf ‘Clean 2 Anywhere’ waar de boot is gemaakt. Maar het liep helemaal
anders. De koningin begon uit zichzelf allemaal vragen te stellen waar ik antwoord op moest
geven. Ze was erg geïnteresseerd en erg vriendelijk. We hadden haar graag willen uitnodigen
in onze boot, maar het waaide daar veel te hard voor, windkracht vijf en er was maar weinig
tijd.
Aan het einde hebben we nog een groepsfoto gemaakt en heeft de koningin (net als bij
aankomst) iedereen een hand gegeven.
Huub
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Fietsexamen 2022 voor
klas 5 en 6
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Leuk om terug te kijken
Tijdens het jeugdjournaal van afgelopen zaterdag was er een item over het Eurovisie Songfestival en
over S10. Een groep leerlingen van muziekschool Boedijn (S10 heeft hier ook op gezeten) keken met
elkaar naar het Songfestival. Hier zijn ook een aantal leerlingen van de Parcival te zien (uit klas 4, 5 en
6). Zij geven hun ongezouten mening over de optredens.
Bezoekadres: Nachtegaal 146, Hoorn | Postadres: Postbus 3019, 1620 GA Hoorn
Tel: 0229-231011 | E-mail: info@parcival-hoorn.nl | website: www.parcival-hoorn.nl

