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Beste ouders/verzorgers, 
 
Een bonte bladerpracht omringt de Parcival: de herfst is 
volop losgebarsten. De kinderen vinden het geweldig: 
lekker stoeien met een bladerberg. Hoe mooi kan het 
zijn? Na de herfstvakantie staat de Parcival langzaam 
maar zeker in het teken van de tijd richting het 
jaareinde. St. Maarten, Advent, Sinterklaas en Kerst 
staan op de rol. En het wichtelen. 
 
Wat is wichtelen? Tot een paar jaar terug had ik er nog 
nooit van gehoord, maar het team van de Parcival doet 
het al lange tijd. Het gaat over een oeroude traditie uit 
Scandinavië. Wichtelen is eigenlijk mensen bij elkaar 
brengen en een hart onder de riem steken. Dit gebeurt 
door middel van leuke attenties, kleine geschenkjes, 
creatieve schrijfsels die je aan de ander bezorgt zonder 
dat ze weten wie je bent. Afgelopen maandag hebben 
we als teamleden allemaal onze ‘wichtel’ gevonden, 
degene dus voor wie die we gedurende de 
Adventsperiode extra lief en attent zullen zijn.  

 
 
 
 
 

Afgelopen maandag hadden we als team ook een 
studiedag. Sommige ouders vinden dat we wel erg veel 
aan scholing doen. In vergelijking tot een aantal jaren 
terug is dat ook wel zo. Het is belangrijk dat we als team 
samen aan de slag gaan met thema's die door de hele  
school heen spelen, als een fijn pedagogisch klimaat,  
goed en vrijeschool rekenonderwijs, en het houden van  
goede leerlingbesprekingen. En met een groot aantal  
collega's dat nog wat korter op de Parcival werkt, doet  
ook het aspect van teamvorming ertoe.  

Agenda 
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 Studiedag kleuterafdeling 
  Alle kleuters zijn vrij 
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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Leerlinggegevens gewijzigd? 
Nieuw telefoonnummer? Nieuw mailadres? 
Of misschien verhuist? Geef uw nieuwe 
contactgegevens zo snel mogelijk door aan 
de administratie van school, 
info@parcival-hoorn.nl 
 
Het is de enige manier om onze gegevens up 
to date te houden! 
 
Bij voorbaat dank. 
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Het onderwijs kun je wat dit betreft wel vergelijken met bijvoorbeeld de zorg: ook daar is intensieve 
scholing nodig om bij te blijven in allerlei ontwikkelingen.  En als het je vak is om anderen wat te 
leren, geef je zelf natuurlijk het goede voorbeeld door aan het leren te blijven. Noblesse oblige. Maar 
natuurlijk begrijp ik dat het voor ouders niet altijd even praktisch is als er een dag geen school is. 
 
Dat kan ook komen door ziekte. Dit jaar zijn er meer invallers beschikbaar dan vorig jaar. Helaas nog 
niet voor iedere dag en voor elke bouw. Het lastige is dat ook invallers meestal maar beperkt 
beschikbaar zijn. In de kleuterbouw wringt het me echt nog te veel. Voortdurend ben ik met 
mogelijke invallers in gesprek en wellicht gloort er op dit gebied licht in de donkerte.  Ik blijf positief. 
 
Helaas zijn er ook minder positieve punten: Denise Bijl, vakleerkracht euritmie, heeft een breuk in 
het bot van haar arm opgelopen. De komende tijd zal zij geen euritmie kunnen geven. En Mayumi, 
onze euritmiepianiste op de maandagen, is onlangs verhuisd naar de andere kant van het land.  
Mayumi heeft een tiental weken geprobeerd toch naar Hoorn te komen, maar het blijkt te pittig. 
Maandag 4 november is haar laatste dag bij ons en nemen we als team afscheid van haar. Jammer, 
want Mayumi speelt fantastisch en haalt geluiden uit onze piano die je niet voor mogelijk houdt. 
Melvin, onze pianist op vrijdag, gaat de maandag van Mayumi overnemen. Ook hij weet de toetsen 
mooi te beroeren! 
 
Ook andere toetsen moeten bespeeld worden. De toetsen van toetsenborden. Inderdaad, dan gaat 
het over omgaan met ICT (informatie- en communicatietechnologie). Voor alle basisscholen in 
Nederland wordt het thema digitale geletterdheid een must. Dus ook voor vrijescholen. Rebecca 
Bergman, ICT-coördinator van de Parcival, heeft meegewerkt aan het ontwerp van een vrijeschool-
leerlijn voor digitale geletterdheid. Dat heeft ze gedaan onder auspiciën van BVS schooladvies (de 
begeleidingsdienst voor vrijescholen). Het Parcivalteam is onlangs met deze leerlijn akkoord gegaan. 
We gaan er dus mee aan de slag.  
 
Tot en met klas 3 kun je met de leerlijn aan het werk zonder laptops of Chromebooks in de klas. 
Vanaf klas 4 verandert dat stap voor stap. Medio november komen er twee digitale schoolborden bij 
in klas 4, 5 en 6, zodat elk van die lokalen een digibord heeft. De krijtborden blijven uiteraard 
centraal in de klas, zowel in het zicht als in het gebruik.  
 
Nu realiseer ik me heel goed dat hierover vragen leven bij 
lezers van deze Nieuwsbrief. Een aantal ouders heeft 
immers bewust voor de Parcival gekozen vanwege het 
ontbréken van beeldschermen in de klas. Daarom 
organiseren Rebecca en ik een ouderavond op woensdag 9 
november. Op deze avond zal Rebecca de leerlijn digitale 
geletterdheid toelichten en is er gelegenheid met elkaar in 
gesprek te gaan. De avond is specifiek bedoeld voor ouders 
van leerlingen in de klassen 4, 5 en 6, maar ook ouders uit 
de lagere klassen zijn van harte welkom. De inloop is om 
19.30 uur en we eindigen uiterlijk om 21.00 uur. We zitten 
in de grote zaal. 
 
Hartelijke groet, 
Frank Merten.   
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 Afscheid van Jan, de man die alles kan! 

 
Om 16.00 uur heb ik afgesproken met Jan de Waardt.  Dit is ook het 
tijdstip dat Jan iedere dag van een heerlijk glas whisky geniet. Jan is er 
85 jaar mee geworden en raadt het iedereen aan. Hoewel ik ook graag 
minstens 85 word, sla ik de whisky en likeur toch maar af.  
 
Waarom heb ik afgesproken met Jan? Wie is Jan? Veel ouders zullen 
het wellicht niet weten, maar Jan heeft heel wat werk verricht de 
laatste 25 jaar, bij ons op school. 
 
Het kamertje waarin onze onderwijsassistente kantoor houdt, vlak 
naast de ingang? Van Jan. De aanrechtjes in de kleuterklassen? Jan. De 
zoldervloeren van de kleuters? Jan. De kurkvloer in de IB ruimte boven? 

Jan. Kasten, tussenwandjes, planken, noem maar op. De kans is groot dat 
Jan ‘hierachter’ heeft gezeten.  

Was Jan professioneel klusser? “Nee hoor, ik ben eigenlijk koperslager en later heb ik controlewerk gedaan in 
de haven.” Op mijn vraag hoe je zo handig wordt als hij, antwoordt Jan dat veelvuldig verhuizen helpt om het 
klussen onder de knie te krijgen. 
 
De laatste jaren maakte klussen plaats voor het stofzuigen van verschillende ruimtes in school en het in de was 
zetten van de grote zaalvloer. Iedere middag na school kwam Jan naar school, nam even tijd voor een praatje 
en ging aan de slag. Tot een paar weken geleden. Jan heeft aangegeven dat het allemaal wat veel wordt. Hoezo 
Jan? Je bent pas 85 ! 
 
Op aandringen van zijn kinderen heeft Jan dit besluit genomen. Zo vlot gaat het allemaal niet meer na een 
gevaarlijke legionella besmetting afgelopen zomer. Volgens de artsen had Jan geen paar uur later moeten 
komen. Gelukkig is hij goed hersteld, maar Jan heeft wel een kleedje uitgedaan. 
 
Het is gezellig in de woning van Jan. Heerlijk, alles gelijkvloers, een mooi uitzicht en veel zon. Vijf jaar geleden is 
hij samen met zijn vrouw hier komen wonen. Wat hebben ze het fijn gehad in hun huwelijk van bijna 65 jaar. 
Sinds twee jaar is Jan helaas weduwnaar. Met zichtbaar veel liefde spreekt hij over zijn vrouw, die heel wat 
voor haar kiezen heeft gehad in haar leven, maar ondanks dat, altijd optimistisch is gebleven. Hij mist haar 
enorm. De avonden zijn lastig. Maar terugdenken aan alles wat is geweest doet Jan het liefst met een glimlach. 
Zo vertelt hij enthousiast over de jaarlijkse vakanties in Oostenrijk met het gezin. 20 jaar lang bij Sita in het 
pension. Wat werden ze verwend door haar als vaste gasten.  
Afgelopen week was Jan er weer, in Oostenrijk, samen met zoon, dochter en de kleinkinderen. Ze hebben daar 
de as uitgestrooid van zijn vrouw. Dat wilde ze graag.  
 
Jan is dankbaar, voor alles wat is geweest en voor zijn fijne kinderen en kleinkinderen, die goed om hem 
denken. Dochter Martine woont in de buurt, doet boodschappen, gaat mee naar dokters en zorgt. Wat deze 
fantastische dochter voor haar vader met alle liefde doet. 
Zo gaat hij de volgende dag naar de oorarts en de oogarts, samen met Martine. “Dan lever ik die 
gehoorapparaatjes weer mooi in. Volgens de kinderen ben ik doof.” “Pa, wel je gehoorapparaatjes meenemen 
hoor naar Oostenrijk!”  “Ze hebben de hele week in mijn koffer gezeten en toen ik 
thuiskwam heb ik ze er weer uitgehaald,” vertelt Jan lachend. “Vind jij mij doof? Nee 
toch?” 
 
Ik had veel langer kunnen blijven, want bij Jan is het gezellig. Ik neem afscheid en 
druk hem op het hart om toch vaak nog even aan te waaien voor een kopje koffie 
op school. 
 
Waarschijnlijk weten de ouders pas bij dit afscheid wie Jan is. Komt u de school 
binnen en ziet u het kantoortje links, denk dan maar even aan Jan, de man die 
alles kan.  
 

Dank Jan, voor alles! 
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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:  

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 
  
 

 

 

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

 

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

