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Beste ouders/verzorgers,  
 
De kop is eraf: we zijn begonnen! De zomervakantie is 
voorbij en de scholen zijn weer open. Hopelijk hebben 
jullie met jullie kinderen kunnen genieten van een 
stralende, ontspannen en verrijkende zomer. 
Maandagochtend stonden jullie kinderen misschien 
weer te trappelen om naar school te gaan. Vol 
verwachting, goede zin en wellicht ook wat gespannen. 
Ook voor hen is de kop er weer af. Welkom terug 
allemaal.   
 
Een extra welkom voor onze nieuwe leerlingen en hun 
ouders. Om de week kunnen jullie een nieuwe Nieuwsbrief 
verwachten vol berichten en beelden vanuit de Parcival. 
Spreek me vooral aan als er vragen of zorgen zijn waarmee 
de klassenleerkracht je niet verder kan helpen.   
 
Als team van de Parcival zijn we vorige week weer gestart. 
Gelukkig is het hele team gezond, energiek en vrolijk uit de 
vakantiesfeer gekomen. Wat fijn dat we ons team voltallig 
hebben! Er waren de nodige berichten in de media over 
vierdaagse schoolweken, gecombineerde klassen en andere 
zorgen door het lerarentekort. Ik ben heel blij dat we ook dit 
schooljaar met een volledig, enthousiast en bevlogen team 
van start zijn gegaan.   
 
Er is één nieuw gezicht: meester Roel Wijdenes heeft de overstap 
gemaakt van een andere basisschool naar de Parcival. Roel heeft een ruime ervaring voor de klas en 
staat vier dagen per week in klas 5. Suzan Blomsma is zijn duo en ondersteunt Roel bij het 
ontsluieren van enkele raadselen die de vrijeschool nog voor hem heeft.   
 
 
 

Agenda 
Do 01-09 Ouderavond klas 6 
Di 06-09 Ouderavond klas 5 
Do 08-09 Ouderavond kleuters 
Vr 09-09 Schoolreisje klas 2 
Wo 14-09 Ouderavond klas 1 
Do 15-09 Ouderavond klas 2 
Di 20-09 Ouderavond klas 3 
Wo 21-09 Schoolreisje klas 1 
Wo 21-09 Ouderavond klas 4 
Do 06-10 Ouderavond klas 4, 5 en 6 
  Over ICT  
Vr 14-10 Toneelstuk klas 4 
Ma 17-10 t/m 
Vr 21-10 Herfstvakantie 
Wo 26-10 Ouderavond klas 1 
Ma 31-10 Studiedag, alle kinderen vrij 
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Vorige week hebben we ons voorbereid op het schooljaar en gingen we van start met twee 
studiedagen. We werkten met Kees van Overveld aan het pedagogisch klimaat op school. Als team 
vinden we dat we onze onderlinge afspraken en afstemming kunnen versterken. Samen met Kees zijn 
we hiermee aan de slag gegaan en zetten we dat later dit schooljaar nog enkele keren voort.   
 
In het begin van het schooljaar zijn gewoontevorming en groepsvorming van extra belang. We 
noemen het in het onderwijs wel de Gouden Weken. Het zijn de weken waarin de toon wordt gezet. 
Wat zijn onze normen en waarden? Welke regels en gewoonten hebben we in de klas en op school? 
Hoe gaan we met elkaar om? Welke verwachtingen hebben we? Dat maakt allemaal deel uit van wat 
we het pedagogisch klimaat noemen. Dat geldt ook voor hoe we de dagen organiseren.  
 
De leerkrachten willen de lesdag om 8.30 uur graag snel beginnen. Daarom is het belangrijk dat je 
kind op tijd op school is. Dat is voor klas 1 t/m 6 om 8.25 uur. De kleuters hebben iets langere 
inlooptijd, zodat je eventueel eerst je oudere kind naar school kunt brengen. We vinden het als team 
ook prettig als ‘fanclubouders’ slechts kort blijven zwaaien voor het raam. Dat liefdevolle zwaaien 
leidt namelijk zowel de kinderen als de leerkracht af.   
 
Al enkele jaren zijn we aan het werk met het versterken van ons rekenonderwijs. Vorig jaar startten 
we met een nieuwe rekenmethode en leerden we daar de fijne kneepjes van. Vorige week ging 
Gerben Deenen (van de Begeleidingsdienst van Vrijescholen) met ons in op de vraag hoe je het 
periode-onderwijs en de methode goed met elkaar samen kunt laten hangen. Dat is echt 
leerkrachtkunde op eredivisie niveau. Gerben helpt ons dit schooljaar hierin verder te groeien.   
 
Natuurlijk hadden we als team ook aandacht voor onze eigen groepsvorming en was er tijd voor 
ontspanning en ontmoeting van elkaar. Ik kan wel verklappen dat iedereen zich er echt op verheugde 
de leerlingen (terug) te zien. Het team heeft het begin van dit schooljaar als plezierig en inspirerend 
ervaren.  We hebben een goede start gemaakt!  
 
De start bij binnenkomst van ons gebouw is wezenlijk anders dan vorig jaar. De hal is spectaculair 
veranderd. Een lichte vloer, prachtige tafel met stoelen en allerlei fraaie détails maken onze entree 
veel uitnodigender en smaakvoller dan die was. Suzan Blomsma en Suzanne de Vries hebben hierin 
veel tijd, denkkracht en energie gestoken. Zo blijkt dat we in ons team ook echt binnenhuisarchitect-
talent hebben.   
 
Mocht het nog niet duidelijk zijn; we 
hebben er als team zin in om de 
kinderen een nieuw schooljaar te 
gaan boeien en inspireren met mooi 
vrijeschool onderwijs!   
 
Hartelijke groet,  
Frank Merten.   
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Vrijwillige ouderbijdrage  
Zoals bij veel scholen is ook op de Parcival sprake van een vrijwillige ouderbijdrage. Het is wettelijk 
vastgelegd dat die bijdrage vrijwillig is. Dat geldt uiteraard ook voor onze school. Als jullie echter 
zouden besluiten geen ouderbijdrage meer te betalen (en dat kan wettelijk dus), dan zouden we als 
school in financiële problemen komen.    
 
Ons onderwijsconcept brengt namelijk uitgaven met zich mee waarin de reguliere Rijksbekostiging 
niet voorziet. Zonder ouderbijdrage zou ons onderwijs dan ook behoorlijk verschralen.  Wat betalen 
we dan zoal van de vrijwillige ouderbijdrage?  

• Pianobegeleiding bij euritmie;  
• Euritmielessen kleuters (dubbele bezetting);   
• Vakleerkracht techniek/houtbewerking (halve klassen, dus dubbele bezetting);  
• Een deel van de muzieklessen door Hallo Muziek (de rest van een specifieke vrijwillige 

bijdrage voor muziek);  
• Lesmaterialen techniek/houtbewerking (hout, klei, gereedschappen);  
• Specifieke vrijeschoolmaterialen (speciale schriften, waskrijtjes, bijenwas, dikke potloden, 

speciaal nat-in-nat papier, speciale verf, wol etc). Vanwege ons kunstzinnige onderwijs 
gebruiken we relatief veel materialen;  

• Vrijeschools speel- en leermateriaal (als Ostheimer poppen en houten materialen)  
• Kosten voor de jaarfeesten;  
• Expliciete vrijeschool nascholing, als de zomerweek in Zeist (de Rijksvergoeding voor 

nascholing voorziet hier niet in);  
• Lidmaatschap van de Vereniging van Vrijescholen en de Begeleidingsdienst voor Vrije 

Scholen;  
• Ons karakteristieke vrijeschool gebouw is onderhoud technisch niet altijd praktisch. Dat 

betekent soms extra kosten (zo was het vervangen van de beglazing door HR++ glas door de 
diversiteit aan afmetingen van de ramen extra kostbaar);  

• De aanleg van het groene schoolplein (deels van de ouderbijdrage bekostigd, deels uit 
subsidie en de Parcival-loterij);  

• Relatief kostbare duurzame middelen voor schoonmaak en onderhoud (zoveel mogelijk 
biologisch).  

 
Globaal gaat het jaarlijks om ongeveer euro 30.000 aan extra personeelskosten en zo'n 25.000 euro 
aan de andere genoemde zaken. In onze jaarbegroting nemen we jaarlijks rond de 55.000 euro aan 
baten op vanuit de vrijwillige ouderbijdrage.  
 
Ik realiseer me dat de vrijwillige ouderbijdrage die wij vragen stevig is. Jullie bijdragen maken het ons 
echter mogelijk ons onderwijs zó in te blijven richten als we dat op onze vrijeschool passend en 
wenselijk vinden. Daarom waarderen we de vrijwillige bijdragen bijzonder en zijn die ook in het 
belang van mooi vrijeschool onderwijs aan jullie kinderen.   
 
Frank Merten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@parcival-hoorn.nl
http://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      

 
 

De hal 
In de zomervakantie is de centrale hal helemaal opgeknapt. Er is een nieuwe vloer gekomen en een 
prachtige nieuwe tafel. Stoelen, lampen, planken, aankleding, alles is vernieuwd. En wat was dat hard 
nodig.  

 
 
 
 

 

Met z’n zessen hebben 

we de nieuwe tafel naar 

binnen getild. Een zwaar 

klusje. 
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Na een hele dag hard werken was 

het zo leuk om de hal in te richten.  

Suzan en Suzanne hebben er veel 

werk in gestoken en het resultaat 

mag er zijn. 

En in de vaart hebben ze ook nog 

aan het kleinste kamertje 

gedacht. 
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De eerste schooldag 
Op maandag 29 augustus zijn 
we weer begonnen met de 
eerste taak van het schooljaar: 
Het welkom heten van de 
kinderen van klas 1. Hierbij 
mogen de ouders ook 
aanwezig zijn. Het is altijd een 
heel speciaal moment. 

 
 
De kinderen van klas 6 maken een 
poort en daar lopen de kinderen 
van klas 1 onderdoor. 
 
Juf Iris vertelt een verhaal aan haar 
nieuwe klas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Vanaf 10.00 uur kwamen de kleuters weer op school. 
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Klas 2 
 

In de tweede klas worden dierenfabels 
verteld. Juf Irene is begonnen met de 
fabels over de vos en de raaf en de vos 
en de ooievaar.  
 
De kinderen hebben daar met bijenwas 
een tafereel van gemaakt. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zing je mee in het Parcivalkoor? 

Het koor van ouders en vrienden van de Parcivalschool, ‘het Parcivalkoor’ zingt weer elke 

maandagavond op school in de Toneelzaal. We zingen van 19.45 uur tot 21.45 uur.  We zingen mooie 

meerstemmige seizoens liederen, spirituele liederen enz. in verschillende talen. Het koor laat 

regelmatig iets van zich horen rond de Jaarfeesten en op de Bazaar.  

Nieuwe zangers zijn van harte welkom! Kom eens langs op de maandagavond om het te ervaren, 

luisterend of meezingend. We beginnen elke avond met Werbeck zangoefeningen, een 

Antroposofische zangscholing, waarbij je je stem ontdekt en leert om vrij te kunnen zingen.  

Wil je meer informatie of wil je je aanmelden?  

Maria Tomassen: info@stemonthulling.nl / 06-13288651 
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