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Beste ouders/verzorgers,  
 
Nu medio september is het onmiskenbaar: de herfst 
komt eraan. Langzaam maar zeker keren we meer naar 
binnen en nemen we afscheid van de zomer. ‘Ik zelf 
schouw ginds in hemelverten, de winterslaap van het 
herfstgetij, zo heeft de zomer nu, zichzelf aan mij 
geschonken’, zegt Steiner in één van zijn spreuken. Het is 
de spreuk waarmee wij als team vorige week elke 
werkdag begonnen.   
 
In onze moestuin bij het MAK hebben de leerlingen van 
klas 6 geoogst wat ze eerder hadden gezaaid. En in de 
kleuterbouw zag ik deze week een teloefening met 
kastanjes. De sfeer in school verandert en beweegt mee 
met de seizoenen. Mogelijk heeft de overgang naar de 
herfst effect op het slaapritme van de kinderen en jezelf: 
elke week is het nu bijna een half uur langer donker.   
 
Hoewel ik me realiseer dat sommige kinderen en volwassenen in de ochtend langzaam opstarten, wil 
ik toch het belang benadrukken om tijdig op school te komen. Klas 1 t/m 3 starten 's ochtends in de 
rij op het plein. De leerkrachten komen om 8.25 uur stipt naar buiten. Hoe fijn is het als die rij bij het 
naar binnengaan compleet is.  Het is voor kinderen meestal ongemakkelijk als zij de klas moeten 
binnenkomen als de andere kinderen daar al zijn. Al helemaal als dit regelmatig gebeurt.  
 
Ik vind het ongepast om jonge kinderen erop aan te spreken als ze regelmatig te laat komen. Hier ligt 
in mijn ogen namelijk een verantwoordelijkheid van de ouders. Daarom roep ik jullie (nogmaals) op 
om je kind(eren) tijdig naar school te brengen. Als je er om 8.25 uur bent, help je ons dat echt een 
goede start in de klassen te maken. De kleuters kun je tot uiterlijk 8.35 brengen. En een file en 
herfstbladeren op de rails kunnen natuurlijk gebeuren.  
 
Buiten school is de herfst naast de tijd van kortere dagen ook de periode van de eerste groepsrondes 
in de voetbal Champions League. Ajax-trainer Alfred Schreuder zei maandag dat zijn spelers veel ‘lef 
en moed’ nodig zouden hebben om Liverpool te verslaan (het werd 2-1 voor Liverpool...).  
 
Bij ‘lef en moed’ denken wij al snel aan de Michaëlstijd. Die staat met de komst van de herfst ook 
voor de deur. Over twee weken is het zover. Op school zijn we bezig met de voorbereidingen. Dat zijn 
we natuurlijk wel aan onze naam verplicht, want Parcival beschikte over een flinke portie moed en 
lef. In die zin is het St. Michaëlsfeest extra nauw met ons verbonden.  

Agenda 
Di 20-09 Ouderavond klas 3 
Wo 21-09 Schoolreisje klas 1 
Wo 21-09 Ouderavond klas 4 
Di 27-09 Keramiekavond 20.00 uur 
Vr 30-09 Studiedag 
Do 06-10 Ouderavond klas 4, 5 en 6 
  Over ICT  
Di 11-10 keramiekavond 20.00 uur 
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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Werken aan verbinding gebeurde ook op de zes ouderavonden die inmiddels zijn geweest. Alle 
bijeenkomsten werden druk bezocht en kenden een positieve sfeer en goede energie. Mijn beeld is 
dat velen van jullie tevreden zijn over de start van dit schooljaar. Dat zijn we als team zelf ook. 
Tegelijkertijd blijven we op zoek naar wat we beter kunnen doen, ook in ons eigen voorbeeldgedrag. 
Ook daarvoor zijn moed en lef nodig. Zo laten we ons als team door de Michaëlstijd  inspireren.  
 
Hartelijke groet, 
 
Frank Merten 
 
 
 

Feest 
Op 17 september is juf Do getrouwd met haar 
Mark.  
De kinderen van de klas van juf Norma hebben 
daar eens mooie tekeningen van gemaakt. 
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Klas 2 

Klas 2 is aan het rekenen. Ze 

hebben zich in tweetallen 

gewogen op de weegschaal. 

Het ene kind 23 kg weegt en 

het andere kind  

28 kg. Hoe schrijf je deze som 

op? En hoeveel kg verschil zit 

er tussen? 

 

 

 

 

 

 

 

Klas 2 heeft het maar 

druk. Ze zijn ook nog op 

schoolreisje naar 

Schoorl geweest. 

Het was een hele leuke 

en gezellig dag. 
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Klas 6 

Rekenperiode  

 

 

Actuele Engelse les van juf 

Helen 
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De muzieklessen zijn weer begonnen 

 

 

In klas 1 leren de kinderen 

veel 
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De schooltuin 

De kinderen van klas 6 halen de oogst binnen. 
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Keramiek 

Atelier  

 

 

Na groot succes vorig jaar, weer keramiek avonden in 

het atelier: 8 avonden, de eerste avond boetseren we vrij 

werk en de tweede avond glazuren we wat gebakken is. 

Wat zou het fijn zijn als we tijdens deze avonden, mooie 
dingen kunnen maken voor op de seizoenstafel thuis.  

 

Kosten: 30,- voor 2 avonden (meer in overleg bij veel werk)  
  

Verschillende avonden, niet alleen meer op donderdag:  

Dinsdag 27-09 en 11-10  

Donderdag 17-11 en 1-12  

Donderdag 19-01 en 02-02  

Dinsdag 28-03 en 11-04  
 

van 20.00 tot 22.00  

  

Ik heb er weer zin in, tot dan!  

Juf Suzan   

  

Geef je snel op: sblomsma@parcival-hoorn.nl 
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