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Beste ouders/verzorgers,  
  
Gi-Ga-Groen! Zo zag ons toneel er één week geleden uit. 
De opening van de Kinderboekenweek was op de 
Parcival een prachtig evenement. Tegen een decor van 
vele nieuwe boeken, grote planten en kleine vleesetende 
plantjes waren drie bijzondere ‘deskundigen’ op het 
gebied van dier- en plantkunde uitgenodigd. Er was een 
quizmaster en een look-a-like van Freek Vonk stelde 
allerlei interessante vragen. Met oranje en groene 
kaartjes reageerden alle leerlingen van klas 1 t/m 6 op 
een achttal vragen: waar of niet waar?  
 
Kunnen olifanten springen? Hoe houden zeeotters elkaar 
vast tijdens het slapen? Hebben alle planten bladeren? 
Enzovoort. Voor alle klassen lag er een stapel 
spiksplinternieuwe boeken klaar én een vleesetende 
plant. De boeken konden we aanschaffen dankzij de 
geweldige opbrengst van de Bazaar in april. Het was 
een feestelijke ochtend op de Parcival.  
 
Dat gold ook voor de kleuters. Bij hen werd 
voorgelezen uit het prachtige prentenboek Beste 
Vriendjes. Je kon een speld horen vallen. Uit alle 
onderzoeken blijkt hetzelfde: (voor)lezen is heel goed 
voor kinderen. Het vergroot hun leesplezier en 
leesvaardigheid. Het mooie is, dat dit ook heel goed 
thuis kan. Lekker lezen dus in de Herfstvakantie.   
 
 
 

Agenda 
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 09-11 Ouderavond klas 4, 5 en 6 
  Over ICT  
Vr 11-11 Sint Maartenfeest 
Di 15-11 Studiedag 
Do 17-11 Keramiekavond 20.00 uur 
Vr 25-11 Leerlingpresentaties 
Ma 28-11 1e Advent 
Do 01-12 Keramiekavond 20.00 uur 
Ma 05-12 Sint Nicolaasfeest 
Vr 09-12 2e Advent 
Ma 12-12 3e Advent 
Ma 19-12 4e Advent 
Vr 23-12 Kerst op school. 12.00 uit 
Ma 26-12-2022 t/m 
Vr 06-01-2023 Kerstvakantie 
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Tja, de Herfstvakantie. De eerste zeven weken van het schooljaar zijn alweer bijna voorbij. Het ging 
heel snel, althans voor mij. De meeste leerlingen zijn in deze periode goed ‘in de vorm gekomen'. Ze 
weten (weer) hoe het dagelijkse ritme is en welk gedrag daarbij past. Voor klas 1 is de fascinerende 
wereld van het lezen zich aan het openen en in klas 4 gaat het tempo toch echt wat omhoog.  Klas 5 
en 6 zijn gewend aan hun nieuwe leerkrachten (en de leerkrachten aan hun klas). In de 
kleuterklassen is de herfst zichtbaar in de lokalen aanwezig en in klas 2 en 3 zie ik steeds complexere 
sommen op het bord.  
 
In deze periode ben ik zelf ook met lastige berekeningen begonnen: de begroting voor 2023. Helaas 
hangen daar enkele donkere wolken boven. Het Rijk past de bekostiging van het primair onderwijs 
aan. Die wordt vereenvoudigd, zegt het ministerie. Lang verhaal kort: door de vereenvoudiging is 600 
miljoen euro voor het primair onderwijs in Nederland voor één jaar ‘verdampt'. Er loopt een 
rechtszaak, maar voor de uitspraak er is, moet de begroting gereed zijn.   
 
Een andere vereenvoudiging is dat vanaf 2023 de echte gemiddelde leeftijd van een schoolteam niet 
meer telt voor de bekostiging door het Rijk. Het wordt de landelijk gemiddelde leeftijd. Voor Ithaka 
zijn dit zure druiven. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers van Ithaka ligt namelijk boven het 
landelijk gemiddelde. Zelf doe ik met mijn 61 jaar dapper mee. Hoe hoger de gemiddelde leeftijd, 
hoe meer loonkosten in principe. Landelijk ligt het gemiddelde op 39,5 jaar. Omdat Ithaka daarboven 
zit, betekent dit een lagere bekostiging vanaf 2023, terwijl Ithaka juist hogere loonkosten heeft. Ook 
hier wordt geprocedeerd, maar ook hier zal de uitspraak later vallen dan wanneer de begroting 
gereed moet zijn.   
 
Kortom, er komen financiële keuzes aan de komende maanden, waarbij het gaat om serieuze 
bedragen. Omdat de uitkomst van de aangespannen procedures voorlopig nog ongewis is, ga ik uit 
van het minst positieve scenario. Natuurlijk betrek ik het team en de MR nauw bij het proces. Via de 
oudervertegenwoordiging in MR denken ook jullie als ouders mee.   
 
Zoals altijd zie ik wel kansen om tot oplossingen te komen die recht blijven doen aan mooi en 
goed  vrijeschool onderwijs. Voor het zover is, gaan we echter allemaal genieten van een fijne 
Herfstvakantie. Heb het goed met elkaar!  
 
Hartelijke groet,  
Frank Merten.   
 
PS: maandag 24 oktober heeft de kleuterbouw een ingelaste studiedag en blijven de kleuters daarom 
een dagje langer thuis.   
 
 
 
 

Meezingen in het Parcivalkoor met Kerst. 
Het Ouderkoor van deze school, het Parcivalkoor, is begonnen met de voorbereidingen voor 
de Advents- en Kerstzang.  
 
Wil je meezingen in het koor? Je bent van harte welkom. We zingen in de Adventstijd 
sfeervolle Advents- en Kerstliedern op het schoolplein voor de leerlingen, ouders en 
leerkrachten. 
 
Kom na de Herfstvakantie eens langs op de maandagavond in de toneelzaal en ervaar de 
positieve effecten van zingen met elkaar. We zingen van 19.45 uur-21.45 uur. 
Meer info?: Maria Tomassen:  06-13288651/ mariatomassen@gmail.com 
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Opening Kinderboekenweek 
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Meester Frank Vonk leest voor 
in de kleuterklas 
 
 
 

 
 
 

 
Boekenruilmarkt 
Op donderdag 6 oktober en vrijdag 7 oktober was er een 
boekenruilmarkt. Deze werd zeer druk bezocht.   
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Klas 3, Graanperiode 

 
       De kinderen van klas 3 hebben graag gedorst,  
       gewant, gemalen en er daarna brood van  
       gebakken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kleuterklas 
Deze tekening is gemaakt door Yasmine uit de 
klas van juf Norma. 
Ziet u het mooie glas in lood raam in de deur? 
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Klas 2 
In klas 2 hebben de kinderen getekend over de fabel: De vogel met geleende veren. Ze hebben een 
tekening en een stripverhaal gemaakt. 
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