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Nieuwe naam voor onze stichting. 
 
Het zal niemand zijn ontgaan dat de 
overkoepelende scholenstichting OPOZ 
in overleg met De Piramide heeft 
besloten vanaf dit schooljaar de naam 
‘Leonardo’ los te laten. ‘Leonardo’ is 
een beschermde merknaam geworden 
en voor het gebruik moet worden 
betaald. Ook wij zullen dus een nieuwe 
naam moeten krijgen. Enkele namen 
zijn genoemd: 
‘Parentes Zoetermeer’: een neutrale 
naar ons als ‘ouders’ verwijzende 
naam. 
En ‘Promiss’. Verwijzend naar de 
belofte die onze kinderen zijn en naar 
de belofte van ouders naar hun 
kinderen. Nu is Promiss ook een 
damesmodezaak, wat verwarring kan 
opleveren bij het werven van fondsen. 
Daarom hebben we gekozen voor 
Parentes Zoetermeer. 
Rest ons een gang naar de notaris. Als 
u een notaris kent die deze gedwongen 
naamsverandering voor een 
vriendenprijs wil formaliseren, horen 
wij dat graag van u. 
 
 
Spicy lemon en SpecSavers. 
 
Vorig schooljaar deden we mee aan de 
goededoelen-acties van twee 
bedrijven. De actie van Spicy Lemon 
heeft ons inmiddels een eerste 
bijdrage van €450,- opgeleverd. Van 
Specsavers horen we binnenkort 
hoeveel er voor ons is gespaard. In 
overleg met Louise en de leerkrachten 
bepalen we waar we dit geld aan gaan 
besteden. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Uw bijdrage voor dit schooljaar. 
 
Sinds onze oprichting in het schooljaar 
2010-2011 zetten wij ons vooral in 
voor het mogelijk maken van  
excursies en aanvullende activiteiten. 
Zowel de leerkrachten als de kinderen 
waarderen dit, zo blijkt uit de enquêtes 
die sinds vorig jaar na bijna iedere 
activiteit zijn ingevuld. Na in het eerste 
jaar voor iedere activiteit afzonderlijk 
om uw bijdrage gevraagd te hebben, 
hebben wij u vorig jaar voor het eerst 
gevraagd om aan het begin van het 
schooljaar mee te helpen met het 
vullen van een excursie-pot. Samen 
brachten we zo bijna 1500 euro bij 
elkaar, waarmee musea bezocht  
zijn, workshops zijn gevolgd en we 
specialisten op de school konden 
uitnodigen. Ook dit jaar vragen wij uw 
vrijwillige bijdrage om de Delta 
activiteiten mogelijk te maken, 
waarvoor De Piramide geen geld heeft. 
Aan ouders die het kunnen missen, 
vragen wij om een bedrag van €50,- 
per kind over te maken. 
Vanzelfsprekend is dit niet verplicht. 
Maar we hopen dat we net als vorig 
jaar een excursiepot van ongeveer € 
1500,- kunnen realiseren. Als het voor 
u prettiger is mag u ook per excursie 
bijdragen. Dan gaat het over een 
bedrag van ongeveer €5,-  per uitje. 

 
 

Wie dat kan maakt een bedrag van € 50,-  
per kind over naar Rabobanknr. 
1588.21.777 ten name van Vrienden van 
Leonardo Zoetermeer. VVVVermeld a.u.b.  
naam en groep van uw kind(eren).  U mag 
ook voor een ander bedrag kiezen, of uw 
bijdrage gespreid overmaken. 



www.vriendenvanleonardozoetermeer.punt.nl 

  vriendenvanleonardozoetermeer@hotmail.com  2 

Thema’s waaraan u kunt bijdragen 
 
Aan het begin van het nieuwe 
schooljaar hebben de leerkrachten 
afgesproken dat de volgende thema’s 
in de Deltagroepen aan bod komen: 
 
Water:  week 34 t/m week 39 
Kinderboekenweek: ‘Hallo wereld’ 
Feesten en herdenken: week 2 t/m 
week 8 
Nationale sportweek: week 25 
Dieren: week 10 t/m week 24 
 
Uw inhoudelijke bijdragen en ideeën 
worden door de leerkrachten erg op 
prijs gesteld.  
Afgesproken is dat Parentes de input 
van de ouders verzamelt en aan 
Annemarie doorgeeft. De leerkrachten 
kiezen wat ze met de kinderen willen 
gaan doen en schakelen de 
klassenouders in voor het organiseren 
ervan. Rekeningen en bonnetjes 
kunnen naar Marc, onze 
penningmeester, zorgt ervoor dat alles 
op tijd wordt betaald.  
 
Naast de grote thema’s heeft elke 
groep eigen onderwerpen waaraan 
aandacht wordt besteed. Onderwerpen 
die al bekend zijn: 
Groep 3-4: ‘Bouwen’.  
Juf Cesca en juf Erna zoeken hiervoor 
een architect of een bouwkundige die 
iets kan komen vertellen. 
Groep 5-6: ‘Romeinen’ 
Vorig jaar ging het om de Romeinen in 
Nederland en om het dagelijks leven. 
Dit jaar gaat het over het Romeinse 
Rijk. Juf Ingrid zoekt nog naar een 
passende excursie of gastles. 
Groep 7-8: EHBO 
Juf Nadya heeft aan klassenouder Fion 
gevraagd om een EHBO-cursus voor de 
kinderen te regelen. De kosten ervan 
zullen door Parentes uit de bijdragen 
van ouders (de excursiepot) worden 
vergoed.  
 
 
Vakleerkrachten 
 
De Piramide heeft een klein budget 
voor het aanstellen van de 
vakleerkrachten. Juf Zern (Engels), 
Meester Hans (science & techniek) en 
meester Thomas (schaken) zijn al aan 

de slag. Voor muziek wordt nog naar 
een invulling gezocht die past binnen 
de financiële mogelijkheden. Het is niet 
de bedoeling dat Parentes hier 
financieel aan bijdraagt. Wel denken 
we mee als het om de aanschaf van 
materiaal gaat, of om speciale 
cursussen voor de groepsleerkrachten. 
Ideeën voor subsidies, sponsors of 
andere geldpotjes zijn natuurlijk 
welkom. Carolina Albertus en 
Véronique Schutgens zijn hiervoor de 
aanspreekpunten. 
 
 
ICT, wie helpt mee? 
 
Voor ICT wordt geen aparte 
vakleerkracht meer ingeschakeld. De 
groepsleerkrachten willen dit vak 
invullen binnen de rest van het 
onderwijs. Graag worden ze daarbij 
gesteund door een vrijwilliger met 
praktische ICT-kennis. Iets voor u? 
Meld u dan bij Annemarie Gips of bij 
een van de groepsleerkrachten. 
 
 
Bol.com   
 
Denkt u er nog wel eens aan om, als u 
iets bij Bol.com wilt kopen, dat via de 
Bol-link op de schoolwebsite te doen? 
De aankopen die vanaf november 2011 
via dit linkje zijn gedaan hebben ons 
inmiddels € 130,- opgebracht. Toch 
leuk, want het is echt ‘gratis geld’. 
Ook een tip voor de Sint! 
 
 
Printen en lamineren 
 
De eerste donaties waarmee wij als 
stichting werden verblijd waren een 
mooie printer en een professioneel 
lamineerapparaat.  Tot voor kort 
verzorgden Rochèl en Ineke Schmitz 
hiermee allerlei printwerk voor de 
leerkrachten en voor de stichting. 
Werk van onschatbare waarde, want 
een opdracht in kleurenprint is voor 
een kind veel aantrekkelijker dan een 
vaag zwartwit-kopietje.  
Rochèl en Ineke willen het stokje nu 
doorgeven. Wilt u het van hen 
overnemen? Neem dan contact op met 
Ard Bout. 
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Parentes, dat bent u. 
  
Vele handen maken licht werk. Het is 
fijn als u dit 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 u dan 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 is op 
Dinsdag 23 oktober 
Tijdstip: 20.00u tot 21.30u 
Plaats: Lerarenkamer Piramide (ingang 
bovenbouw) 
 
Parentes dat zijn wij. 
 
Op dit moment hebben de volgende 
ouders een vaste taak binnen 
Parentes: 
Carolina Albertus (moeder van Bram 
(5/6) en Merel (1/2)) is ons 
aanspreekpunt voor sponsoring. 
Marc Horree (vader van Charlotte 
(5/6)) is als penningmeester en is het 
aanspreekpunt voor al onze geldzaken. 
Ard Bout (vader van Elise (7/8)) is 
onze secretaris. Hij bereidt onze 
bijeenkomsten voor en van hem krijgt 
u onze post. 
Véronique Schutgens (moeder van 
Alba (5/6)) is onze voorzitter. Bij haar 
kunt u terecht met al uw vragen over 
Parentes. Zij bespreekt alle 
inhoudelijke ideeën en tips over 
sponsors of subsidies met Louise Gros 
en met Annemarie Gips. 
 
Ard Bout en Véronique Schutgens 
beginnen alweer oudgedienden te 
worden. Als u op termijn het stokje 
van één van hen wilt overnemen horen 
wij dat graag! 
 
 

 
 

 
Agenda 
 
Zondag 4 november HBoN 

schaaktoernooi in 
Maarssen 

1 oktober 2012 
11 februari 2013 
25 maart 2013 

Vast overleg met 
Louise en de 
groepsleerkrachten  

23 oktober 2013 Bijeenkomst 
Parentes 

 
 
 
 
Gezocht: 40 witte petjes 
 
Juf Nadya zoekt petjes om met haar 
groep de quiz ‘petje op, petje af’ te 
doen. Heeft u een idee hoe wij daar, 
liefst gratis, aan kunnen komen? 


