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Agenda

Conciërge Arnold werkt hard aan de mooie tuinen.

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

Keramiek, 20.00 uur
Sint Jansfeest
Laatste schooldag
Zomervakantie

Beste ouders/verzorgers,
Vandaag, op deze stralende donderdag, ben ik elders.
Mijn broer, die twee jaar geleden ternauwernood
corona overleefde, trouwt en ik mag buitengewoon
BABS zijn. Een hele eer. Dat had ik twee jaar geleden
echt niet kunnen denken en mijn broer en kakelverse
schoonzus al helemaal niet! In mijn speech haal ik een
tekst van Blöf aan: het ging anders dan we dachten, wie
verwacht dan ook dat alles bleef zoals het was.
Dat geldt ook voor onze klasverdeling binnen het team.
Ook die gaat anders dan we tot voor kort nog dachten.
Marleen Hoogendoorn vervolgt haar opleiding op een
andere school. Ingrid Dekker gaat minder werken. Zo
ontstaat na ampele overwegingen een vacature in klas 5
en gaat Rebecca Bergman naar klas 6.

Administratie
Voor aanmeldingen, inschrijvingen,
uitschrijvingen, verlofaanvragen e.d. neemt u
contact op met Marleen van de administratie,
info@parcival-hoorn.nl. U ontvangt dan een
(digitaal) formulier om in te vullen.
Ook wijzigingen in adres, telefoonnummers, emailadressen geeft u door aan de
administratie. Zo houden wij onze gegevens
up tot date.

Tijdens een koffiebijeenkomst gisteren heb ik een goed gesprek met ouders gevoerd over de
achtergrond van deze keuze. Het was fijn om dat te kunnen doen. Mocht je in je netwerk een
potentiële kandidaat voor de vacature kennen: spread the word. En ben je die kandidaat als lezer
zelf: schroom niet en mail me! De vacaturetekst is bij deze Nieuwsbrief gevoegd.
Natuurlijk zijn jullie benieuwd naar de klas verdeling van komend jaar in de andere klassen. In het
team zijn we op het volgende uitgekomen. De exacte dagen zouden nog kunnen wisselen, dus ik
noem alleen de collega's en tussen haakjes het aantal dagen voor de klas:
Kleuters 1 Jeannette Cramer (4) en Anke Belt (1)
Kleuters 2 Norma Hermans (4) en Anke Belt (1)
Kleuters 3 Roos Brantjes (4) en Suzanne Brouwer (1)
Klas 1
Iris Ruhé (5)
Klas 2
Irene Kemper (4) en Claudia Veenstra (1)
Klas 3
Monique Moeskops en Rose Langras (2 om 3 dagen, elke week wisselend)
Klas 4
Suzanne Brouwer (4) en Claudia Veenstra (1)
Klas 5
Vacature (3-4) en Suzan Blomsma (1-2)
Klas 6
Rebecca Bergman (5)
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Er is vooral veel continuïteit in het geheel en daar zijn we als team heel blij om.
Qua vakleerkrachten blijft alles hetzelfde: Helen Willimams geeft Engels, Lenny Volger voor
bewegingsonderwijs, Denise Bijl geeft euritmie, Suzan Blomsma voor techniek.
Ingrid Dekker wordt mogelijk onze vaste invalster.
Wat voor jullie wellicht ook van belang is: wanneer zijn de vakanties komend schooljaar? De
definitieve vaststelling hangt nog af van het advies van de MR. Maar de meeste vakanties zijn
landelijk bepaald.
• Start schooljaar 2022-2023: maandag 29/8
• Herfstvakantie: 17-10 t/m 21-10
• Kerstvakantie: 26-12 t/m 6-1
• Voorjaarsvakantie: 27-2 t/m 3-3
• Pasen: 7-4 (Goede vrijdag) t/m 11-4 (11-4 is een studiedag)
• Meivakantie: 24-4 t/m 5-5 (tweede week is landelijk vastgesteld, eerste week advies MR
vereist)
• Hemelvaart: 18-5 en 19-5
• Pinksteren: 29-5
• Leerlingvrije week: leerlingen zijn vrij: 12-6 t/m 16-6 (advies MR vereist)
• Zomervakantie 2023: 24-7 t/m 1-9
• Studiedagen (98% zeker): 30-9, 31-10, 15-11, 7-2, 8-3, 11-4 en 17-5.
Voordat deze vakanties en feestdagen er zijn, hebben we eerst nog ons Sint Jansfeest op donderdag
23 juni. Hieronder lees je er alles over:
Sint Jansfeest
Het Sint Jansfeest is dit jaar op donderdag 23 juni van 17:00-20:00 uur in het Julianapark tussen de
bomen boven op de heuvel in de buurt van de brandweerkazerne aan het Markermeer (zie kaartje).
De kleuters, leerlingen van de klassen 1 t/m 6 en hun ouders/verzorgers zijn hiervoor van harte
uitgenodigd.
Achtergrond
Wij vieren Sint Jan met een gezamenlijke picknick, dansen en vuur. Sint Jan vindt net na de
zomerzonnewende plaats en ontleent zijn naam aan de geboortedag van Johannes de Doper. Voor
de invoer van de Gregoriaanse kalender vielen Sint Jan en de zomerzonnewende samen. Op deze
langste dag van het jaar werden vuren ontstoken en geneeskrachtig kruiden voor het komende jaar
verzameld.
In de Alpengebieden worden deze vuren nog steeds in ere gehouden en is op de langste dag een lint
van zonnevuren zichtbaar. Het zonnevuur kan gezien worden als het symbool voor een spiritueel
vertrekpunt. Voor een reis het hele jaar rond, naar meer en meer verdieping. Het licht dat zich vanuit
het hoogste punt weer beetje en beetje verder naar binnen beweegt. Het vuur staat hierbij symbool
voor de geest die het oude wil overwinnen, telkens weer.
Vuur doet ons bezield zijn, ideeën genereren, idealen nastreven en vuur versterkt de wil. Sint Jan is
ook een bloemenfeest, waarbij de mens de kinderlijke blijheid en dankbaarheid van het leven,
gevoed door de krachtige zon sterker kan ervaren. Fred Tak doet in zijn jaarfeestenboek de oproep
om het zomervuur te gebruiken om onze motieven en gedrag te ontrafelen: ‘Zie jezelf, kijk door je
eigen vlammen heen’.
Door over een zelfgemaakt vuur te springen blijf je jouw innerlijke vuurmeester. Het maken van de
letterlijke sprong over het vuur symboliseert een transformatie waarbij we opgetild en geïnspireerd
worden door het vuur en op weg gaan naar de nieuwe cyclus van het jaar. Met een naar binnen
trekkend en weer opkomend licht.
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De zesde klas gaat een bijzondere tijd en transformatie door, niet alleen van pre-puber naar puber.
Maar ook letterlijk een nieuwe stap, de stap naar een steeds iets volwassener leven. Weg uit de
beschutte kleine schoolgemeenschap waar het kind vanuit de omhulling zijn eerste grote
ontwikkelingen heeft mogen door maken.
Vanuit dit oogpunt wordt tijdens het Sint Jans feest op de Parcival het springen over het vuur
voorbehouden aan de leerlingen van de zesde klas en hun ouder(s)/ verzorgers. Om de letterlijke
overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs school en de ontwikkelingstap, symbolisch en
spiritueel te bekrachtigen door de fysiek sprong over het vuur, een daad van moed en durf.
(* deel van de tekst is afkomstig uit: ‘Het goud van Waldorf)

Wat betekent het feest in praktische zin?
• Je komt op eigen gelegenheid naar het Julianapark (zie kaartje) Vraag eventueel bij mensen
die al bekend zijn waar de plek is.
Wat neem je mee?
• Eten om te delen, non-alcoholische dranken.
• Bekertjes, eventueel bordjes etc.
• (Picknick) kleed om op te zitten
• Zelf gevlochten bloemenkrans voor op het hoofd. Inspiratie nodig?
Onze gevlochten bloemenkrans voor Sint-Jan - Antroposofisch Leven
• Zwemkleding, sommige kinderen gaan bij mooi weer ook zwemmen in het Markermeer.
• Wanneer je in de buurt van het vuur bent bijvoorbeeld om broodjes te bakken bij de
restanten van het vuur: Katoenen of wollen kleding en dichte schoenen. Lange haren in een
vlecht of staart.
• Lange stok om broodjes te bakken.
Kinderen van de zesde klas
• Katoenen of wollen kleding (vanwege de brandbaarheid geen synthetische kleding).
• Lange haren in vlecht of staart.
• Dichte schoenen.
• Alles dat Iris nog aangeeft.
Tijdens de feestelijkheden
Wij vertrouwen erop dat iedereen zijn eigen kinderen in de gaten houdt. Omdat het feest vanuit de
school wordt georganiseerd hebben wij ook de eindverantwoording. Mochten wij gevaarlijk of
ongewenst gedrag zien dat niet door de ouders wordt opgemerkt zullen wij u daar op attent maken.
Indien noodzakelijk geven we er zelf sturing aan.
Dit betekent ook dat we als school de verantwoordelijkheid voor het vuur hebben. Ronald en Arnold
zijn de vuurmeesters. Zij waken over het vuur, voeden en temperen het vuur. Alleen zij gaan
hierover.
Frank en Rose (klas 2) leiden het springen van de zesde klas over het vuur in goede banen. De
aanwijzingen van Frank en Rose zijn hierbij leidend.
Richttijden programma:
17:00 uur aanvang gezamenlijke Picknick
18:00 uur Vuur
19:00 uur Springen klas 6
20:00 uur afsluiting
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Wat fijn dat we na twee jaar
eindelijk weer in gezamenlijkheid dit
vreugdevolle feest kunnen vieren.
Laten we hopen dat de weergoden
ons gunstig gestemd zijn. Wij zorgen
ervoor dat er voor alle aanwezigen
één ijsje is.
Ik hoop velen van jullie volgende
week te ontmoeten tijdens het sint
Jansfeest,
Hartelijke groet,
Frank Merten.
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Op 9 juni j.l. was er een
algemene ouderavond met
een lezing van Edward de
Boer. De zaal was goed gevuld
met ouders en medewerkers
van school.
Het was een mooie lezing.

Klas 1 heeft nog mooie tekeningen gemaakt van het
Pinksterfeest
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Klas 6 heeft lepels van hout gemaakt

Op woensdag 15 juni was er een muziekpresentatie in de Grote Zaal.
De kinderen lieten zien wat zij tijdens de muzieklessen geleerd hadden.

Bezoekadres: Nachtegaal 146, Hoorn | Postadres: Postbus 3019, 1620 GA Hoorn
Tel: 0229-231011 | E-mail: info@parcival-hoorn.nl | website: www.parcival-hoorn.nl

Bezoekadres: Nachtegaal 146, Hoorn | Postadres: Postbus 3019, 1620 GA Hoorn
Tel: 0229-231011 | E-mail: info@parcival-hoorn.nl | website: www.parcival-hoorn.nl

Bezoekadres: Nachtegaal 146, Hoorn | Postadres: Postbus 3019, 1620 GA Hoorn
Tel: 0229-231011 | E-mail: info@parcival-hoorn.nl | website: www.parcival-hoorn.nl

