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De laatste schooldag is achter de rug. 
Onze laatste bijeenkomst van het 
schooljaar is vervallen vanwege de 
Deltabijeenkomst op 26 juni. Daarom 
informeren wij u graag met deze 
nieuwsbrief. Onder andere over de 
excursies die Parentes dit schooljaar 
met uw bijdragen heeft bekostigd.  
 
Overzicht excursies 
 
Wij hebben dit schooljaar van alle 
ouders een bijdrage mogen ontvangen 
voor gastlessen en excursies. Het is 
fijn te merken dat u zo betrokken bent 
en dat u het ook belangrijk vindt om 
bij te dragen aan het Delta-onderwijs.  
Dit jaar waren de excursies niet 
gelijkmatig verspreid over het 
schooljaar. In de periode tot december 
had Parentes te weinig bijdragen 
binnen om erop te kunnen vertrouwen 
dat het minimum van €1500,- gehaald 
zou worden. Vervolgens was er rond 
de verhuizing weinig ruimte in het 
lesprogramma. Met de uitjes van de 
laatste 2 maanden is dat helemaal 
goed gemaakt. Het uitzonderlijk lange 
schooljaar is in alle groepen afgesloten 
met een hele serie activiteiten. 
Uiteindelijk zijn met uw bijdragen de 
volgende excursies en gastlessen 
gerealiseerd: 
 
Groep 3/4 
Sealife – Dierenwereld 
Vuurtoren Scheveningen – Water 
Kamermuziek in de klas 
Naturalis – Wat is leven 
Madurodam – Rondje Nederland 
 
Groep 5/6 
Keringhuis Maeslantkering - Water 
Hapjes en drankjes Landenproject 
Techniekles- materiaal 
Museon – tentoonstelling Romeinen 

 
 
 
 
 
 
 
Nemo – Wat is leven 
Naturalis – Wat is leven 
Stedelijk Museum Amsterdam- De Stijl 
Muiderslot - Middeleeuwen 
Djembé workshop – Muziek/samenspel 
 
Groep 7/8 
Futureland, 2e Maasvlakte- water 
Bezoek 2e Kamer 
Artis –Wat is leven 
EHBO cursus Jeugd Eerste Hulp A 
Stedelijk Museum Amsterdam –De Stijl 
Huygens tentoonstelling Den Haag 
 
De kosten van dit alles zijn binnen ons 
budget gebleven. Voor groep 3/4 is 32 
euro per leerling uitgegeven, voor de 
groepen 5/6 was dat 45 euro en voor 
7/8 is per leerling 48 euro uitgegeven.  
 
De eerste excursies voor het komende 
schooljaar zijn al in beeld: tijdens de 
boekenweek zullen de groepen 3/4 en 
5/6 waarschijnlijk naar het 
kinderboekenmuseum in Den Haag 
gaan, voor een speciale workshop. 
Voor groep 7/8 wordt een pittigere 
boekenweek-excursie uitgezocht.  
Ook hebben de huidige leerkrachten 
aangegeven dat zij een bezoek aan het 
Rijksmuseum er eigenlijk wel echt bij 
vinden horen. Dat gaan we in overleg 
met de nieuwe leerkrachten regelen! 
 
De bijdrage voor komend schooljaar 
willen we ondanks het feit dat we nog 
wat geld over hebben, liever niet naar 
beneden bijstellen. Musea rekenen 
steeds hogere bedragen voor 
workshops en we vinden het ook fair 
als we aan ouders die rijden in ieder 
geval de parkeerkosten kunnen 
terugbetalen.  
U kunt uw bijdrage voor 2013/2014 al 
storten (met naam en groep kind) op 
Rabobanknr 1588.21.777  
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Gebruik Bol.com via schoolwebsite 
 
Bent u van plan iets bij Bol.com te 
kopen? Gebruik daarvoor dan de link 
naar Bol.com die op de website van De 
Piramide staat. Van elke aankoop die 
via deze link wordt gedaan, doneert 
Bol een percentage van het 
aankoopbedrag aan Parentes. Wij 
kopen daar bijvoorbeeld de inkt voor 
onze kleurenprinter van. Van die 
printer kunnen de leerkrachten gebruik 
maken voor 
lesmateriaal. 
Carmen Reyers 
(Beau, gr 7)zorgt 
ervoor dat  
digitale materiaal 
mooi geprint in 
de klas komt. 
 
Parentes, dat bent u. 
  
Vele handen maken licht werk. Het is 
fijn als u komend schooljaar weer 
meedoet. Onze website moet nodig 
onder handen genomen worden en ook 
schrijftalent en sponsorwerfkracht  is 
nodig. 
Zit uw (klein)kind in Deltagroep 3/4 ? 
Laat dan van u horen en doe met ons 
mee. U bent méér dan welkom. 
 
Wij streven ernaar om ieder jaar 
minstens twee keer met alle ouders die 
daar interesse in hebben te bespreken 
wat Parentes voor de school van onze 
kinderen kan betekenen. Onze eerste 
bijeenkomst van dit schooljaar willen 
we houden op 
Maandag 16 september 
Tijdstip: 20.00u tot 21.30u 
Plaats: Lerarenkamer Piramide  
 
Parentes dat zijn wij. 
 
Op dit moment hebben de volgende 
ouders een vaste taak binnen 
Parentes: 
Marc  Horree,  penningmeester  
Erna Luijendijk,  secretaris 
Véronique Schutgens,  voorzitter 
Carolina Albertus, sponsoring 
 
Fem van Brink, wil zich komend 
schooljaar inspannen om bijzondere 
kansen en mogelijkheden voor 
excursies/gastlessen vroegtijdig in 

beeld te krijgen. Ook wil ze in kaart 
brengen welke ouders iets over hun 
werk, hobby of vakgebied in de klas 
zouden willen vertellen. Voelt u zich 
meteen al aangesproken, stuur ons 
dan een mailtje! 
 
 
HBoN schaaktoernooi 
 
Het jaarlijkse HBoN schaaktoernooi 
wordt dit jaar in Utrecht gehouden. 
HBoN, de landelijke vereniging van 
steunstichtingen van HB-scholen heeft 
de organisatie overgenomen van de 
Vrienden van Leonardo Woerden. 
Parentes is lid van HBoN. Een van de 
voordelen van dit lidmaatschap is dat 
de Delta-kinderen dit jaar geen 
inschrijfgeld zullen hoeven te betalen. 
 
Het toernooi is op zondag 10 
november. Lokatie is het hoofdkantoor 
van Cap Gemini in Utrecht. Dit bedrijf 
stelt haar faciliteiten voor dit toernooi 
gratis ter beschikking. Het is zowel 
met de auto als met de trein 
gemakkelijk te bereiken. 
 
Meer informatie kunt u op de HBoN 
website vinden: 
http://www.hbon.nl/hbschaak/ 
Zie ook het uitrolmenu rechtsboven in 
de site. 
 
Carolina Albertus (Merel gr 2 en Bram, 
gr 6) zal samen met meester Thomas 
de Delta-deelname organiseren en 
coördineren. 
 
Delta 8 succes gewenst! 
 
De kinderen van groep 8b vertrekken 
naar het voortgezet onderwijs. Enkele 
kinderen uit deze groep behoorden tot 
de allereerste groep 3, die De Piramide 
voor hoogbegaafden inrichtte. Wij zijn 
heel benieuwd hoe het hen op hun 
nieuwe scholen zal vergaan. Mogen wij 
u, beste 8-ouders, daarover nog eens 
een mailtje sturen? 
 
Voor uw agenda 
 
Maandag 16 september: Parentes 
bijeenkomst, 20.00u – 21.30u 
Zondag 10 november: HBoN 
schaaktoernooi in Utrecht. 


