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Agenda
Ma 06-06
Do 09-06

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,
Vlak voor een prachtig Pinksterweekend is er veel zonnig nieuws te
melden. Dat doe ik natuurlijk met plezier. Op donderdag 2 juni vierden
we het Pinksterfeest op school. Gelukkig konden jullie volop
meegenieten van de prachtige dansen die onze leerlingen onder
bezielende kracht van Sara Damen hadden geleerd. Wat fijn om zoveel
belangstelling van ouders te ervaren!
's Ochtends was op het kleuterplein ook al een fraaie dansvoorstelling. In
opperste concentratie zongen en dansten de kleuters dat het een lieve
lust was. De vele ouders die erbij waren, konden meteen het prachtige
klimtoestel/speelhuisje bewonderen dat begin deze week op het
kleuterplein is geplaatst. Het is een mooie, welkome en uitdagende
vervolmaking van ons unieke kleuterplein. In deze Nieuwsbrief zijn tal
van foto’s over onze Pinksterviering opgenomen.
Deze week kwam ook de onderwijsinspectie op bezoek. Hierover
berichtte ik jullie eerder. De twee inspecteurs bezochten vier lessen,
spraken uitvoerig met teamleden, leerlingen de intern begeleider en
ondergetekende. Ze bestudeerden allerlei beleidsdocumenten,
analyseerden opbrengsten, bekeken klassenmappen en leerling dossiers.
En daarna gaven ze aan wat ze van de onderwijskwaliteit op de Parcival
vinden.

De Parcival krijgt een voldoende van de inspectie. Dat klinkt zuinig en dat is het niet. In principe zijn
er namelijk drie categorieën: zeer zwak, onvoldoende en voldoende. Soms kan een school het
predicaat ‘goed’ of ‘excellent’ krijgen. De Parcival is dus voldoende en daar zijn we als team heel erg
blij mee.
Bezoekadres: Nachtegaal 146, Hoorn | Postadres: Postbus 3019, 1620 GA Hoorn
Tel: 0229-231011 | E-mail: info@parcival-hoorn.nl | website: www.parcival-hoorn.nl

Betekent dit nu dat alles helemaal op orde is? Zeker niet en ook dat heeft de inspectie samen met
ons geconstateerd. Lessen kunnen soms uitdagender, we kunnen leerlingen nog actiever betrekken
bij lessen, onze differentiatie kan vooruit en er kan meer lijn door de school komen. Onze
opbrengsten zijn over drie jaar genomen nét oké. Maar die vertonen wel een opgaande lijn.
Met de voldoende spreekt de inspectie vooral expliciet het vertrouwen uit dat we als team een paar
jaar geleden de goede weg zijn ingeslagen met het verbeteren van onze kwaliteit. De inspectie
toonde zich letterlijk ‘onder de indruk van wat er in de laatste paar jaar is bereikt’. Kort en goed zegt
de inspectie: jullie zijn er nog niet, maar ga vooral zo door. Die bekrachtiging doet ons als team erg
goed. En, als ik voor mezelf spreek: ik ben heel erg trots op dit team!
Waar we het niet met de inspectie over hadden en wel van jullie terugkrijgen: in de WMK geven jullie
als ouders duidelijk aan dat jullie de communicatie vanuit school graag beter willen zien. Dit is ook in
de klankbordgroep meerdere keren aan de orde geweest. Dit punt komt zeker in het schooljaarplan
voor 2022-2023 met als doel goed in beeld te krijgen wát er beter kan en hoe we dat gaan doen.
Over volgend schooljaar gesproken: hoe gaat de formatie eruit zien? Binnenkort staan alle puntjes op
de i en brengen we het naar buiten. Dat zal in de week van 13 juni zijn. Nog éven geduld dus en
lekker genieten van prachtige Pinksterdagen.
Hartelijke groet,
Frank Merten.

Algemene ouderavond met Edward de Boer op 9 juni
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. Dit is ook op onze school een thema. 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. Tijd is van 19.30 tot 21.00 uur en de toegang
is gratis.
Edward de Boer
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De tijd
Graag weer even jullie aandacht voor het volgende: de afgelopen week waren er opvallend
veel kinderen die om of zelfs ná 8.30 uur op school kwamen. Daar kan ik de kinderen op
aanspreken, maar dat voelt niet zuiver.
Beste ouders, we willen onze lessen graag om 8.30 uur beginnen. Dat betekent dat de
leerlingen dan in de klas zitten. En dan is het best storend als leerlingen nog komen
binnendruppelen. De leerkrachten van klas 1 t/m 3 komen om 8.25 naar buiten om hun
leerlingen te verzamelen en mee naar binnen te nemen. Het is de bedoeling dat de klassen
dan compleet zijn.
Ook de leerkrachten van de klassen 4, 5 en 6 starten hun lessen om 8.30 uur. Dus ook voor
de wat oudere kinderen is het van belang dat ze op tijd op school zijn. Door ervoor te zorgen
dat je kind op tijd op school is, lever je een belangrijke bijdrage aan een ritme van rust en
regelmaat.

Pinksterfeest
Het Pinksterfeest wordt elk jaar gevierd, en op de meeste vrijescholen ongeveer op dezelfde
manier
De kinderen uit de hogere klassen zijn zich duidelijk bewust van het feit dat ze onderdeel zijn
van het geheel: wanneer je niet meegaat in het ritme van de dans, ontstaat het vlechtwerk
niet goed.
Het feest van de Pinksterblom. De natuur is tot volle bloei gekomen en heeft haar
bruidssluier afgelegd. Hier en daar is al de eerste aanzet van een vruchtbeginsel zichtbaar.
Vele bloesemblaadjes zijn op de grond gedwarreld. In de folklore treffen we gebruiken aan
die aangeven dat de mensen gevoelig waren voor de bloeitijd van de natuur. Tijdens het
Pinksterfeest werd een jong ongehuwd meisje (in de bloei van haar leven) tot Pinksterblom
gekozen. Zij was de pinksterbruid. In vele streken zat zij onder een pinksterkroon, een
hemelboog. Ook had zij een mandje waaruit zij zelfgemaakte papieren bloemen strooide. Er
werden pinksterparen gevormd. Het Pinksterfeest werd het feest van de liefde genoemd.
De zelfgemaakte bloemen strooien is symbolisch voor het gegeven dat de mens in staat is
om zelf te scheppen, te creëren. Hij/zij geeft hiermee iets eigens, het puurste, het zuiverste
vanuit jezelf. Dit is je innerlijke kiem. Het wezen van de kiem wordt zichtbaar in de bloem.
Zoals Rudolf Steiner het in een voordracht zei:
In het uiterlijk leven moet het innerlijk tot uitdrukking kunnen komen.
Wat de mens schept, zal vanuit een ideëel principe moeten ontstaan. We zullen in de
toekomst in alles wat de aarde zal bedekken, de gedachte van deze geesteswetenschap
uitgekristalliseerd zien. Het is deze gedachte die het pinksterfeest symboliseert.
(uit: Wees stil mijn hart, van Marika Ortmans, Innerlijk leven met de jaarfeesten.)
In het kort
Pinksteren wordt 50 dagen na Pasen gevierd. De naam Pinksteren komt dan ook van het
Griekse woord pentékosté wat 50 betekent. Op het christelijke Pinksterfeest wordt de
uitstorting van de heilige geest gevierd. Volgens de bijbel kwam uit de hemel iets dat op vuur
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leek en dat zich, in tongen verdeeld, op de 12 discipelen van Jezus neerzette. Zij werden
vervuld van de heilige geest en begonnen in vreemde talen te spreken. Het Pinksterfeest
werd ook al bij veel heidense volken gevierd. Het feest was sterk verbonden met de bloei en
de ontwikkeling van de natuur in dit jaargetijde.
Pinksteren is op school een feest van licht, lucht en kleur. De oudste jongen en het oudste
meisje uit de kleuterklas vormen een bruidspaar. Dit Pinksterbruidspaar symboliseert “het
huwelijk” tussen moeder aarde en de zon waardoor het land weer vruchtbaar wordt. De
bloemen in de boog en in de kransen van de meisjes zijn zelfgemaakt, van papier. Dit
symboliseert het mensenwerk dat nodig is om de wereld een beetje mooier te maken.
De kinderen dansen op het schoolplein.
Kleuterklas
Vooraf wordt het bruiloftsspel geoefend. Met Pinksteren is er in de kleuterklassen een
Pinksterbruid en -bruidegom. (Meestal iemand uit de groep oudste kleuters).
We dansen en zingen en eten Pinksterbollen. De versieringen voor het feest maken wij zelf,
papieren bloemen, kransen. Dit feest vraagt iets van onze creatieve geest.
De Pinksterbruid is in het wit, en de bruidegom in het rood, de anderen respectievelijk
bruidsmeisje of boogdrager. Achter hen gaan alle kleuters in crêpepapieren jassen en met
versierde kransen en hoeden als bruid en bruidegom.
Het Pinksterfeest op de kleuterschool wordt gevierd op de wijze waarop het in vele streken
in Nederland nog gevierd wordt. Dat van Oldenzaal is tot Unesco-werelderfgoed verklaard.
We lopen dan zingend door de buurt en bij aankomst komen we allen bij elkaar opdat bruid
en bruidegom nog wat trakteren. Vooral het kleden van de bruid aan het begin van het feest
is een plechtig moment, waarop menigeen een brok in de keel krijgt.
Pinksterbruiloft
Na de geboorte van Christus ontstond het christendom als religie. Het christendom heeft het
principe van het in verbinding staan met de geestelijke wereld, geromantiseerd. Zo ontstond
het beeld van de geestelijke wereld die een huwelijkse verbinding aan gaat met het aardse,
de verbinding van het licht met het donker. De kleuters vieren daarom dat ze pinksterbruidje
en bruidegom zijn. In de tijd van grootmoeders kastje, werden alle snoep en chocolade
papiertjes en frutseltjes daarin bewaard. Tegen de tijd dat het Pinksteren was, werden de
jongens en meisjes daarmee versierd. De kleuters worden versierd met kransen.
Om het beeld naar het heden te vertalen, kun je als moderne mens je bewust worden van de
relaties die je aangaat in je leven, of dat nu een vriendschap, relatie of een huwelijk is.
Iedere verbinding kent het ‘licht duister principe’, zoals we nu zeggen: goede tijden en
slechte tijden. Ieder individu heeft zijn goede kanten en minder goede kanten. In de
verbinding met de ander word je daar aan elkaar en van elkaar bewust van. Het leerproces
ligt in dat principe verborgen.
Onderbouwklassen
Het meest opvallende aan de viering op school van Pinksteren is de dans rond de meiboom
die alle klassen op het schoolplein uitvoeren. Elke klas heeft van tevoren hard geoefend. De
kleuters beginnen bij sommige scholen, anderen beginnen met de eerste klas, de tweede
klas en zo verder. De bewegingen waarbij de kinderen kunstig linten in elkaar vlechten
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worden steeds ingewikkelder. De onderlinge samenwerking tussen klasgenoten is belangrijk
voor het uiteindelijke resultaat. Zo bouwt zich dit op tot een prachtig tafereel.
De oorsprong van de dans om de meiboom ligt ver voor Christus. In de tijd van de druïden en
het ontstaan van steencirkels, denk aan Stonehenge. In die tijd waande de mens zich
overgeleverd aan krachten als geboorte en dood, honger en verzadiging, de verschillende
weersomstandigheden, jacht en mogelijk ook stammenstrijd. Om uit de zwaarte van hun
bestaan te komen hadden deze volksstammen mensen nodig die door middel van
kruidendrankjes hun fysieke krachten konden versterken. Hierdoor konden ze beter jagen of
strijden tegen andere stammen.
Zevensprong
Om beter bestand te zijn tegen de geestelijke krachten als geboorte en dood zochten de
druïden naar middelen om in verbinding te komen met de geestelijke wereld.
De druïden deden hiervoor dansen waarbij ze in extase kwamen. Sommige dansen werden
met de hele stam gedanst en andere alleen door ingewijden. Wanneer iemand ziek was
danste de medicijnman bijvoorbeeld in extase om de zieke heen om verbinding te maken
met het wezen van de ziekte, om deze vervolgens uit te drijven of over te nemen. Of de
jagers dansten een dans waarbij zij in uiterst geconcentreerde inleving het wild voorstelden
dat zij wilden jagen.
Veel dansen verbeelden kosmische ritmes waarmee de mens van die tijd nog dicht
verbonden was. Eén kosmisch ritme is het proces van geboren worden, sterven en weer
geboren worden. De dans die dit principe uitbeeldt is vrijwel bij iedereen bekend: Heb je wel
gehoord van de Zevensprong. De dans leidt je langzaam helemaal tot op de grond en dan
weer terug. Dit inrollen symboliseert de incarnatie gang van de mens.
Als moderne mensen zijn wij afgeschermd van de geestelijke wereld. Daarom ligt voor ons
de essentie van de dans bij onszelf in relatie tot de groep. De verschillende kleuren van de
linten staan symbool voor de eigenheid van ieder individu.
De lagere klassen laten zich nog sterk leiden door de leerkracht. Dat is te zien aan de
kinderen. Terwijl ze de dans doen letten ze sterk op het teken van de leerkracht en kijken af
en toe naar de leerkracht ter bevestiging of het nog wel goed gaat. In de hogere klassen
kijken de kinderen naar elkaar. Ze corrigeren elkaar als er iemand de verkeerde kant opgaat.
De kinderen uit de hogere klassen zijn zich duidelijk bewust van het feit dat ze onderdeel zijn
van het geheel: wanneer je niet meegaat in het ritme van de dans, ontstaat het vlechtwerk
niet goed.
Met de Pinksterviering willen wij de kinderen laten ervaren onderdeel te zijn van de groep,
de klas in dit geval, en dat de groep alleen maar de dans kan laten ontstaan als ieder individu
meewerkt.
Elke klas is onderdeel van de scholengemeenschap en om die reden zijn ook ouders en
verzorgers van harte uitgenodigd om de dans mee te vieren.
Symboliek
Voor kinderen onder de 12 jaar is de Christelijke uitleg voor het Pasen-, Hemelvaart- en
Pinkstergebeuren minder toegankelijk. We kunnen deze feesten beter via de weg van de
natuur met hen vieren.
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Met Pasen ontspringt nieuw leven uit een schijnbaar dode natuur. Hemelvaart: de natuur
richt zich op, knoppen ontsluiten zich en er komen bloemen. Pinksteren: de vruchtzetting
vindt plaats en het leven kan dus voortgang vinden. (Volgend jaar komt alles weer
opnieuw.) In oude gebruiken komen verschillende beelden steeds weer boven. Zowel de
heidense natuurfeesten (zoals Pinksterbruid en -bruidegom, Pinksterkroon en -krans,
Meiboom en Meitak) als de Christelijke symbolen (zoals witte duif, witte vogel). Deze oude
gebruiken zijn goed om in het jaar mee te nemen.
Bruid en bruidegom als beeld van de aarde die zich als bruid tooit opdat het leven zich
voortzet. Symbool van nieuwe groei- en bloeikracht in de natuur. Het woord “Pinksteren” is
afgeleid van Pentacoste (Gr. Pentecote) dat vijftigste dag betekent – vijftig dagen na Pasen.
In sommige streken in Nederland wordt intensief “Luilak” gevierd, de zaterdag voor
Pinksteren. Oorspronkelijk was dat de nieuwe mysterie-ingewijde, die door priesters in een
doodsslaap was gebracht, na de derde dag daaruit was gewekt en daardoor helderziend was
geworden.
Vooral aan de Zaan (o.a. Haarlem, Beverwijk) worden d.m.v. herrie van pannendeksels de
“langslapers” wakker gemaakt en wordt een nacht(planten)markt gehouden. In veel
gezinnen wordt dan ontbeten met “Luilakbollen”. Interessant is, dat de versiering voor
Pinksteren (behalve enkele bloemen als pinkster- en boterbloemen en fluitenkruid) altijd van
papier wordt gemaakt. Echte bloemen zien we met het Sint Jansfeest.
Witte duif, witte vogels wijzen ons de weg wanneer we in ons leven niet meer verder
kunnen. Veel sprookjes vertellen hierover: Hans en Grietje, Assepoester, Jorinde en Joringel.
Maar ook het ganzenbord vertoont de spiraal: de gang door een mensenleven met
hindernissen en een witte vogel (gans) die de weg wijst.
Bron: www.vrijeschoolbeweging.nl Geschreven door Marika Ortmans en anderen
Bronnen: Wees stil mijn hart, van Marika Ortmans, Innerlijk leven met de jaarfeesten
geciteerd in de nieuwsbrief Waterlandschool, in het kort van de Ridderspoor, voor de
symboliek vooral deze goede achtergrondwebsite en ook die van Wonnebald.
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Pinksterbruidenfeest op de Parcival
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