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Beste ouders/verzorgers,  
  
Wat en dag vandaag: Michaël is misschien wel een van 
de indrukwekkendste feesten op de vrijeschool. Er ging 
een siddering over het schoolplein toen de grote draak 
daar kwam aanwaggelen. Gelukkig toonde een dappere 
jongeling lef en moed en ging hij de draak te lijf. 
Daarmee overwon hij de fysieke draak en ook de draak 

in zichzelf. Want dat is van betekenis bij Michaël; het 
aangaan van de strijd met de draken in onszelf. Die met 
open vizier tegemoet treden vergt stevigheid, 
vertrouwen en dapperheid.   
 
Het was een mooie dag die begin in de grote zaal met het vertellen van een spannend verhaal over 
Rosa Brava die twee draken te slim af was en hen constant in de luren legde. Uiteindelijk leverde dat 
haar zóveel zakken goud op, dat zij, haar man en hun honderd kinderen zorgeloos naar de toekomst 
konden kijken.   
 
Er is ook moed voor nodig om te gaan stoppen met iets dat je lang en met liefde doet. Jan de Waardt 
kwam 25 jaren bijna dagelijks naar de Parcival om de hal, de grote zaal en de ruimtes boven te 
stofzuigen. In de zomer en de winter zette hij de vloer van de grote zaal in de was. Met een leeftijd 
waarop velen al lang pensionado zijn, ging Jan onverdroten door met zijn werk als vrijwilliger. Met 
zijn hart verpand aan de Parcival en het vrijeschool onderwijs verzaakte hij nimmer.   
 
Maar nu Jan toch echt de leeftijd van de ijzer-sterken heeft bereikt, wordt het een tikje riskant om 
met een stofzuiger trappen op en af te lopen. Dus, inderdaad, Jan stopt ermee. Komende week 
luiden we Jan als team passend en liefdevol uit. Het einde van een tijdperk. Jan, bedankt!  
 
Afscheid van de één en aankomst van de ander: vanaf deze Nieuwsbrief zal Iris Ruhé om de keer een 
bijdrage gaan leveren aan dit medium. Iris is dit jaar leerkracht van klas 1. Daarvoor maakte zij een 
‘groot rondje' op de Parcival. Iris gaat, uiteraard, schrijven over school en alles dat daarmee volgens 
haar samenhangt. Ze start met zichzelf. Veel leesplezier.   
 

Agenda 
Di 27-09 Keramiekavond 20.00 uur 
Vr 30-09 Studiedag 
Di 11-10 keramiekavond 20.00 uur 
Vr 14-10 Toneelstuk klas 4 
Ma 17-10 t/m 
Vr 21-10 Herfstvakantie 
Ma 24-10 Studiedag kleuterjuffen. 

Kleuters zijn vrij. 
Wo 26-10 Ouderavond klas 1 
Ma 31-10 Studiedag, alle kinderen vrij 
Do 03-11 Werkavond kleuterklassen 
Ma 07-11 Toneel klas 1 
Wo 09-10 Ouderavond klas 4, 5 en 6 
  Over ICT  
Vr 11-11 Sint Maartenfeest 
Do 15-11 Studiedag 
Do 17-11 Keramiekavond 20.00 uur 
Vr 25-11 Leerlingpresentaties 
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Tot slot, ik probeer wijzigingen in de jaaragenda zoveel mogelijk te voorkomen. Deze keer zijn er toch 
twee aanpassingen. Goed om in de agenda te noteren:  

• De ouderavond voor de ouders van kinderen in klas 4, 5 en 6 over ICT gaat van woensdag 6 
oktober naar woensdag 9 november.   

• Op maandag 24 oktober gaan de collega’s van de kleuterbouw ‘de hei op’. De kleuters zijn 
die dag vrij.    

 
Hartelijk groeten, 
Frank Merten 
 
 
 
Klas 3 

 
Graanperiode: 
Dorsen en wanen van het graan en daarna 
vermalen tot meel. En wat je dan allemaal 
weer met dat meel kan doen…….. 
Misschien wel iets lekkers bakken. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 In klas 3 breien de kinderen een    
 lekkere warme muts 
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Opening kinderboekenweek:  
Volgende week starten we donderdag 6 oktober met de 
kinderboekenweek op de Parcival. We gaan deze dag beginnen 
met een mooie en leuke opening in de zaal. We krijgen bezoek 
van een ‘speciale gast’ die we uit de rimboe hebben kunnen 
halen. Ook hebben we een panel samen kunnen stellen van 
specialisten. Het thema van de kinderboekenweek is namelijk 
Gi-Ga-groen. De natuur is overal om ons heen en gaat over de 
natuur en het dierenrijk. 
 
Bedrag bazaar: 
Ontzettend blij is school met het bedrag dat tijdens de bazaar 
is opgehaald. En dat we dit bedrag mogen besteden aan 
nieuwe boeken voor in de boekenkasten.  Inmiddels hebben 
we al een grote stapel boeken aangeschaft die met het thema 
natuur en dieren. Voor de kinderen een prachtige aanvulling 
om nieuwe boeken te mogen lezen over de natuur en dieren. 
 
Boekenkraam: 
Donderdag 6 oktober en vrijdag 7 oktober vanaf 13.45 tot 
14.30 is de boekenkraam in de zaal. 
Wij hebben een prachtige selectie boeken te leen van de Readshop in Hoorn. Ook is een groot deel 
daarvan al gekocht door school. Deze boeken staan uitgestald en kunnen worden bekeken door de 
ouders. Ook liggen er folders met verschillende (nieuwe) boeken van o.a. Christofoor om inspiratie op 
te doen. Als je weet welke boeken je wilt kopen, vul je een bestelformulier in en lever je deze in bij een 
juf die bij de kraam staat. Zij zorgen dat de bestelling bij de Readshop gedaan wordt. 
 
Het fijne is dat je ook boeken kunt bestellen die niet op de kraam liggen. Echt ALLE boeken die je kunt 
bedenken zijn te bestellen. Als je de titel en auteur opschrijft komt het goed. Ook kunnen boeken 
besteld worden die bedoeld zijn voor 5 december. Na de kinderboekenweek krijg je een e-mail of een 
belletje dat de bestelling klaar ligt en dan kun je deze ophalen bij de Readshop op Betje Wolfplein.  De 
Readshop maakt van je bestelling een echt feestje om op te halen want bij elke bestelling boven de 
10,- krijg je het kinderboekenweekgeschenk cadeau. Dat is een boek geschreven door de Australische 
Andy Griffiths en Terry Denton, bekend van de reeks De waanzinnige boomhut.  

 
Ruilboekenkraam: 

Vrijdag 7 oktober van 14.00-14.30 
hebben we tevens een ruilboekenkraam 
in de zaal. Werkwijze van de 
ruilboekenkraam: ieder kind, van kleuter 
tot klas 6,  mag 1 of meerdere boeken 
meenemen naar school die thuis niet 
meer gelezen worden en deze kunnen 
ingeleverd worden bij de 
ruilboekenkraam. Voor elk ingeleverd 
boek mag een kind een boek uit de 
ruilkraam uitzoeken.  

 
 

Namens de boekencommissie, Suzan en Irene 
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Iris ontmoet Iris 
Ik ontmoet Iris na school thuis aan de eettafel, omgeven door boeken met titels als: ‘rekenen op de vrije 
school’, ‘goed plannen blijft een kunst’, nat- maar-niet-te-nat-schilderen’, maar ook dicteetjes van haar nieuwe 
klas 1, die zorgvuldig worden bekeken. (lees: bestudeerd) 
 
Man Kees is al druk doende met de voorbereidingen voor het avondeten. Het ruikt heerlijk. Fantastische luxe 
vindt Iris het, niet te hoeven koken. Aan koken heeft zij een flink broertje dood. Wellicht ontstaan door haar 
eigen kinderen die regelmatig riepen:  ‘Bah, nee hè!!’, als Iris het eerste boontje nog moest doppen. (Begin dan 
maar eens fluitend aan het bereiden van de maaltijd.) Maar zeker is dat niet.  
 
Kees is met pensioen en thuis druk met het huishouden om deze juf maar niets in de weg te liggen.  
Wel handig, want juf Iris werkt vijf dagen in de week. Met veel plezier overigens. Haar vorige klas is af- en 
uitgezwaaid en daarvoor in de plaats heeft ze 33 lieve kinderen teruggekregen… 
 
Vertederd kijkt Iris naar de dicteetjes van haar klas. Opvallend veel aandacht is er besteed aan versiering, valt 
mij op. Als het dictee af is, mag er even worden gekleurd en dat wordt vol overgave gedaan. Soms is er wat 
verbeeldingsvermogen nodig om het geschrevene te duiden, want de letters worden nog druk geoefend. 
“Maar een juf kijkt daar natuurlijk gewoon doorheen, dit is duidelijk een k,” zegt Iris overtuigend. Ik houd 
wijselijk mijn mond. 
 
Hoe gaat het met juf Iris? Komt zij niet net uit klas 6? Jazeker, zij heeft voor de zomervakantie afscheid 
genomen van klas 6. Jarenlang heeft zij ze mogen begeleiden. “En die kinderen zitten allemaal in je hart. Stuk 
voor stuk”,  benadrukt ze nog even,  “ Niemand uitgezonderd.” 
Ze vertrouwt mij toe dat ze dacht nooit meer zo’n leuke klas te krijgen als haar vorige klas. “Je kunt maar één 
keer de loterij winnen. Het is net als met je eerste kind. Daar houd je zoveel van, meer liefde kun je onmogelijk 
over hebben, maar dan blijkt dat toevallig ook je tweede kind een fantastisch exemplaar is.” 
 
Begrijp ik het goed en heb je nu weer zo’n geweldige klas? “Jazeker! Een enorme lieve klas. Hoe snel je al die 
kinderen weer in je hart sluit is heel bijzonder. In de vakantie, druk bezig met allerlei voorbereidingen voor de 
nieuwe eerste klas, hadden al die namen nog geen gezicht, maar nu…” 
“Maar het zal toch wel enorm wennen zijn die kleintjes?”, vraag ik mij hardop af. “Ho, ho, laat ze dat maar niet 
horen. Ja, natuurlijk was het wennen. Alles gaat behoorlijk traag, er zijn zoveel nieuwe dingen die ze zich eigen 
moeten maken. En dat kost tijd. Het was wennen, maar je komt vanzelf weer in hun stroom. Alles rustig aan. “ 
 
We worden plots onderbroken door een flink lawaai en gekletter. Scherven vliegen in het rond. Hond Bobbie 
rent als door een wesp gestoken bij voorbaat al naar de andere kant van de kamer. Huisman Kees heeft zojuist 
twee borden op de grond laten vallen. Ook wordt er iets geroepen dat niet  bestemd is voor deze nieuwsbrief.  
 
Afijn, ik help ook even met redderen en ik geef aan dat we het interview kunnen afsluiten.  
Ik heb nog één vraag aan Iris: Wat maakt het onderwijs voor haar zo leuk, dat ze zelfs vijf dagen voor de klas wil 
staan? “Nou, dat is eigenlijk best een lastige vraag, zegt Iris, “ Ik kan voldoende redenen bedenken, waarom het 
misschien niet leuk is.”  
“Dat je man vaak alleen is, omdat je zoveel met school bezig bent bijvoorbeeld”, 
vult Kees aan.   
“Ja, daar heeft Kees een punt. Ik ben best veel met school bezig. ’s Nachts 
zelfs denk je nog na over de kinderen. Vraag je je af wat een kind kan helpen. 
Maar… het is gewoon zo bijzonder en leuk om met die prachtige kinderen te 
werken en hopelijk iets ten goede bij te kunnen dragen aan hun 
ontwikkeling. Alle energie die je in het werk stopt krijg je ook altijd weer 
terug.  
 
Hoewel het heerlijk ruikt bij Iris thuis, sla ik de uitnodiging te blijven eten af 
en neem ik afscheid. Ik wijs nog even naar het boek: ‘goed plannen blijft een 
kunst’ en vraag of ze er iets aan heeft gehad.  
“Oh, dat moet ik nog lezen. Ik begin volgende week, denk ik”, verzekert ze mij. 
 
Iris loopt nog even met me op. De hond Bobbie moet worden uitgelaten. 
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Klas 2 
De kinderen van klas 2 moesten raden hoeveel 
kralen er in de bak zaten. Daarna hebben we er 
een hele lange ketting van gemaakt en die ketting 
hebben we gemeten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De ketting 
was 35,5 
meter lang 
en er zaten 
wel 2290 
kralen in. 
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Fietsenstalling 
De fietsenstalling van de leerkrachten staat vol 
met fietsen van kinderen. Tijdelijk is dat prima. 
Maar deze fietsen staan er al langere tijd en 
dat is niet de bedoeling. 
 
Herkent u de fiets van uw kind? Wilt u dan 
even met Frank komen overleggen? 
 
Binnenkort halen onze conciërges de fietsen uit 
de fietsenstalling voor de leerkrachten en 
zetten deze buiten het hek in de fietsenstalling 

voor de leerlingen. 
 

 
 

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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De strijd met draken 
(bewerkt van de website: https://everydaymommyday.com, 
vol met informatie en inspiratie over antroposofische 
onderwerpen en achtergronden) 

 
Niets is alledaagser dan het dagelijkse gevecht 
met onze draken. Dit gevecht speelt zich niet af in 
de middeleeuwen. Nee, deze strijd voeren wij in 
ons en met onszelf. Vol goede moed starten we 
regelmatig de dag met het voornemen betere 
ouders voor onze kinderen te zijn, daadkrachtiger 
op te treden voor een beter milieu, een 
gezondere levensstijl te omarmen of lastige 
eigenaardigheden van onszelf aan te pakken. En 
regelmatig moeten we aan het eind van de dag 
toegeven dat onze draken sterk zijn en onze wil 
niet beschikte over de ijzeren “zwaard”kracht 
waarop we eerder de dag nog zo hoopten. 
 

Maar we laten ons niet ontmoedigen! Ons hele leven is een grote ontwikkelingsreis waar we 
mogen leren door vallen en opstaan. En weer dapper verder te gaan. Hoe inspirerend is het 
voorbeeld van onze kleine kinderen. Terwijl bij ons volwassenen nog wel eens het gevoel van 
verslagenheid of falen de kop op kan steken, zo lijken onze kleintjes onvermoeibaar. De 
ontwikkelingsdrift van een dreumes die wil leren lopen is wellicht het sprekendste 
voorbeeld.. Als een kind zou redeneren als een volwassene en na de zoveelste mislukte 
poging tot lopen zou roepen: “dit kan ik niet! Ik ga dit niet eens meer proberen!” Dan zou er 
niet zoveel van dat lopen terecht komen. Maar dat doet een kind niet. De wil tot 
ontwikkeling zit zo diep verankerd in het kind, dat het zal oefenen tot het lukt en het de 
nieuwe vaardigheden beheerst. De ontwikkelingsdrift is, zij het som sluimerend, ook in elk 
van ons nog steeds aanwezig. Het bewuste besluit te willen ontwikkelen is de zin van het 
leven, tot over de grenzen van leven en dood. Het maakt ons werkelijk mens. We moeten 
slechts, elke keer opnieuw, zo moedig durven zijn! 
Want 

Wie nooit bang is, kan ook nooit dapper zijn 
 

Michaël 
 
We bevinden ons momenteel in de Michaëlstijd – de ultieme tijd van het jaar om onze 
draken eens diep in de ogen te kijken. Het Michaëlsfeest is het eerste feest van de drie 
heiligenfeesten van de herfsttijd. Michaël, Sint Maarten en Sint Nicolaas – ze staan alle drie 
symbool voor innerlijke kwaliteiten die in ons mensen kunnen groeien. 
Michaël staat voor dankbaarheid, evenwichtigheid en de 
moed om een zuiver innerlijk te ontwikkelen door de 
juiste keuzes te maken. 
 
De viering van het Michaëlsfeest op vrijescholen staat in 
het teken van de symbolische verhalen van Sint Joris en 
de draak. We gaan moedig de strijd aan met draken en 
we zingen samen de mooiste Michaëlsliederen.  
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29 september, Michaelsfeest op de Parcival 

 
 
 
 
 
 
  

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      

 
 
 
Kinderen van klas 6 
maken brooddraakjes 
 
 

 
 

 
 
 
De kleuterklassen 
De kleuters genieten van al het heerlijks dat de natuur gegeven heeft 

 
Voor jonge kinderen is de wereld nog goed en mooi. Daarom past daar geen “strijd” bij. 
Om die reden is er in de kleuterklas tijdens de Michaëlsviering meer aandacht voor het 
oogstfeest. Verschillende gewassen worden van het land gehaald en de aarde bereid zich 
langzaam voor op de wintertijd. 
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De kinderen van klas 5 hebben allemaal spelletjes georganiseerd voor de kinderen van klas 1 
t/m 4. 
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Zwierezwaaiende kleuters 
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Leerlingen van klas 6 voeren het toneelstukje van Sint Joris en de draak op. 
Iedereen kijkt gespannen toe. 
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Zie bijlage voor De rOndbrief van het Internationaal Hulpfonds voor vrijeschoolpedagogie. 
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Op deze website staan nog veel meer workshops, bijv. over seksuele opvoeding, Kinderen en 
scheiding, enz. 
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