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Vandaag was al weer de laatste dag van 
het schooljaar. De zomervakantie is 
begonnen waar de meeste kinderen veel 
zin in hebben. Ik denk dat we wel kunnen 
stellen dat dit schooljaar in het teken stond 
van veranderingen. De school verhuisde 
naar een noodgebouw. De oude school 
werd afgebroken en de bouw van een 
nieuw schoolgebouw was een feit. Ook 
binnen het Deltaonderwijs zagen we 
veranderingen. Nieuwe leerkrachten voor 
de groepen 5/6 en 7/8, voor wie het 
Deltaonderwijs en de hoogbegaafde 
leerling een nieuwe uitdaging waren. Ook 
voor Parentes was het een jaar waarin 
veranderingen hebben plaatsgevonden. Zo 
vond de officiële naamswijziging plaats van 
Vrienden van Leonardo Zoetermeer naar 
Parentes Zoetermeer. Onze taakstellingen 
werden aangepast. Onze focus kwam 
daarmee volledig te liggen bij de 
financiering van de excursies, 
technieklessen, schaken en verrijkings-
materiaal. Daarnaast namen Véronique 
Schutgens en Erna Luijendijk als resp. 
voorzitter en secretaris afscheid van de 
stichting.  
Toch kunnen we ook dit jaar als stichting 
weer trots zijn op hetgeen we gerealiseerd 
hebben. En dat hebben we grotendeels aan 
u te danken. Zonder uw bijdrage hadden 
de leuke excursies gedurende het jaar niet 
plaats gevonden, had meester Hans geen 
leuke materialen kunnen kopen voor zijn 
technieklessen en hadden de kinderen 
geen schaakboekjes gehad. Zonder de 
hulp van de contactouders waren de 
ideeën niet gekomen en was het vervoer 
niet gerealiseerd. Hiervoor willen wij 
namens Parentes de contactouders Fem 
(groep 3/4), Nadine (groep 5/6) en 
Sebastiaan (groep 7/8) hartelijk bedanken. 
Meester Hans bedanken wij voor de 
prachtige technieklessen die hij dit jaar 
weer heeft verzorgd. En meester Thomas, 
hij zorgde met zijn enthousiaste inzet voor 
prachtige schaakresultaten waarvan u een 
verslag  
 

juli 2014 
 
verderop in de nieuwsbrief kunt lezen. 
Bedankt, meester Thomas.  
In het komende schooljaar gaan we als 
stichting natuurlijk gewoon verder. Uit de 
enquête, die wij onlangs gehouden 
hebben, kwam duidelijk naar voren hoe 
belangrijk u onze taak als stichting vindt. 
Dat maakt dat wij onze taak als stichting 
nog altijd serieus nemen en ons ook in het 
nieuwe schooljaar voor 200% gaan 
inzetten.  
Wij starten in het nieuwe schooljaar met 
nieuwe gezichten in ons bestuur en 
stichting. Deze nieuwe mensen zullen zich 
aan het begin van het nieuwe schooljaar 
aan u voorstellen.  
Wij kunnen het schooljaar nu gaan 
afsluiten. Het nieuwe schoolgebouw is 
bijna klaar. De verhuizing kan gaan plaats 
vinden. De nieuwe Deltaleerkrachten zijn 
vele ervaringen rijker en ook wij als 
stichting staan met een nieuw team weer 
klaar om op 1 september te starten. Een 
nieuw begin voor iedereen.  
Rest mij nog iedereen een hele fijne 
zomervakantie te wensen.  

 
Marc Horrée 
Interim voorzitter/penningmeester  
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Zoals u hierboven al heeft kunnen lezen 
hebben Véronique Schutgens en Erna 
Luijendijk als resp. voorzitter en secretaris 
afscheid genomen van de stichting. Na 
bijna vier jaar vonden zij het tijd voor 
nieuw bloed. Daar komt nog bij dat hun 
kinderen (Alba Vriezen en Jasper Luijendijk 
groep 7b) volgend jaar versneld naar het 
voortgezet onderwijs gaan. Hierdoor 
hebben beide dames geen kinderen meer 
op onze school.  
Zowel Véronique als Erna zijn altijd zeer 
actief geweest zowel in de periode dat 
Parentes nog actief meehielp met het 
ontwikkelen van het Deltaonderwijs alsook 
in de periode daarna. Namens Parentes 
willen wij Véronique en Erna ontzettend 
bedanken voor hun onuitputtelijke inzet 
voor de stichting. Wij zullen hun kennis op 
het gebied van hoogbegaafdheid en onder-
wijs zeker gaan missen.  
 

 
In de afgelopen maanden zijn wij op zoek 
gegaan naar Deltaouders die de plek van 
Véronique en Erna kunnen opvullen. Een 
aantal ouders wilden zeker hun bijdrage 
aan de stichting leveren maar niet als 
bestuurslid.  
Twee ouders gaven aan interesse te 
hebben in een rol binnen het bestuur. Er 
hebben inmiddels een aantal gesprekken 
plaatsgevonden. Aan het begin van het  
nieuwe schooljaar zult u verder 
geïnformeerd worden over de invulling van 
de vacatures.  
Daarnaast zochten wij iemand die Carolina 
Albertus, moeder van Merel (groep 3b)  en 
Bram (groep 7b) wilde helpen met het 
benaderen van sponsors. Wij zoeken 
sponsors om als stichting over nog meer 
financiële middelen te beschikken. 
Sponsorgeld kan bijvoorbeeld worden 
ingezet voor gastdocenten of een training 
voor Deltaleerkrachten. Daarnaast hebben 
we afgelopen jaar ook gezien dat het voor 
sommige ouders financieel lastig is hun 
jaarlijkse bedrage van € 50,- te betalen. 
Om de excursies toch door te laten gaan, 
moeten wij dit op een andere manier 
financieren. Fem van Brenk, moeder van 
Mims (groep 4b) en Storm (groep 2b) 
heeft aangegeven deze actieve rol op zich 
te willen nemen.  
 

 
Zoals u in onze enquête al heeft kunnen 
lezen, zijn wij voornemens om in het 
nieuwe schooljaar een aantal lezingen 
m.b.t. hoogbegaafdheid te organiseren. 
We hebben dit ook al met de directie van 
de Piramide besproken en ook zij hebben 
positief gereageerd op dit initiatief. In het 
nieuwe schoolgebouw zullen wij de ruimte 
hebben om dergelijke lezingen te laten 
plaats vinden. Wij hopen niet alleen ouders 
van Deltaleerlingen te zien maar ook 
ouders van kinderen uit het reguliere 
onderwijs. Ook bij deze ouders bestaat 
behoefte aan informatie over 
hoogbegaafdheid. In september zullen wij 
u verder informeren over de onderwerpen 
en tijdstippen van eventuele lezingen.  

 

 
Ook dit schooljaar zijn de kinderen in het 
kader van de projecten weer diverse keren 
op excursie geweest. Uit reacties van de 
kinderen, de leerkrachten en de 
hulpouders kun je opmaken dat deze  
excursies verrijkend en gezellig zijn. We 
weten als Deltaouder en als school 
natuurlijk al lang dat onze kinderen 
wonderlijke vragen kunnen bedenken. Het 
is mooi om te zien hoe enthousiast en 
verrast gidsen reageren op onze kinderen 
tijdens de excursies. Met name de 
verbazing over de goede vraagstelling en 
antwoorden zorgt geregeld voor een 
twinkeling in de ogen van de medewerkers 
van musea en ontvangende instellingen. 
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Ook voor het komend schooljaar zullen er 
weer leuke en interessante excursies op 
het programma staan. Anders dan dit jaar 
zal het excursieprogramma aan het eind 
van dit schooljaar worden samengesteld. 
Dit geeft aan het begin van het nieuwe 
schooljaar al gelijk meer duidelijkheid voor 
leerkrachten, leerlingen, contactouders en 
ouders. U weet bij aanvang van het 
schooljaar dus al wanneer en waar u kind 
naar toe gaat. Geen verrassingen meer.  
 
In groep 3/4 hebben de kinderen de 
volgende excursies gedaan: 
8 oktober 2013 : Letterkundig 
museum; 
12 november 2013 : Escher Museum; 
16 november 2013: 
Paddenstoelentocht Meijendel; 
20 februari 2014: Bonte bouwplaats;  
24 april 2014: Archeon. 

 
In groep 5/6 kwamen de volgende 
excursies aan bod: 
15 november 2013: Gemeentemuseum 
Zoetermeer; 
9 februari 2014: Naturalis; 
13 mei 2014: Scheepsvaartmuseum; 
17 juni 2014: Hortus Botanicus. 

 
Ook groep 7/8 ging op pad. Zij bezochten 
de volgende plekken: 
4 december 2013: Hortus Botanicus;  
13 februari 2014: Nationaal archief; 
13 mei 2014: Ministerie van Veiligheid 
en Justitie. 

 
Schooljaar 2013 - 2014 was in financiële 
zin een lastig jaar. Daar waar in schooljaar 
2012 - 2013 bijna alle ouders hun vrij-
willige bijdrage netjes betaalden, lukte dat 
bij veel ouders dit jaar niet. Daaraan 
liggen natuurlijk allerlei redenen ten 
grondslag. Toch hopen wij als stichting dat 
het voor het komende schooljaar op het 
financiële vlak iets gemakkelijker zal gaan.  
Dit zijn de cijfers voor 2013-2014: 
Groep 3-4 
Totaal betaald door ouders: € 865,-  
Totaal betaald aan excursies: € 632.85 
Groep 5-6 
Totaal betaald door ouders: € 490,-  
Totaal betaald aan excursies: € 518,- 
Groep 7-8 
Totaal betaald door ouders: € 470,-  
Totaal betaald aan excursies: € 334,50 
 

 
Meester Hans heeft ook dit jaar weer de 
technieklessen verzorgd in de Delta-
klassen. Vorig jaar liet hij de lessen 
aansluiten op projecten van school. Dit 
jaar koos hij voor een andere aanpak. Met 
zijn uitgebreide kennis op het gebied van 
techniek kwam hij aan het begin van het 
schooljaar met een lijst van interessante 
onderwerpen. Met hulp van een ouder, 
Nadine van Kruijssen, moeder van 
Charlotte (groep 6b) en Elizabeth (groep 
1a) kregen de kinderen van groep 3/4, 5/6 
en 7/8 leuke en uitdagende  onderwerpen 
voorgeschoteld.  
In groep 3/4 werden de volgende 
onderwerpen behandeld: 
30 oktober 2013: Halloween; 
27 november 2013: windmolentje; 
10 januari 2014: zeilbootjes; 
14 maart 2014: nieuwbouw school; 
15 mei 2014: propeller maken; 
25 juni 2014: insecten schilderen. 
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Groep 5/6 kwam meer te weten over: 
6 november 2013: aluminium bootjes; 
4 december 2013: 3-D vormen;  
11 april 2014: vogelhuisje maken; 
23 mei 2014: elektriciteit. 

 
Groep 7/8 werd uitgedaagd bij de volgende 
onderwerpen: 
6 december 2013: 3-D vormen; 
4 april 2014: nieuwbouw school; 
.. juni 2014: elektrisch apparaat 
demonteren. 

 
Uw bijdrage en de sponsoring worden 
gebruikt om deze technieklessen mogelijk 
te maken. We weten dat de kinderen deze 
verrijkende technieklessen superleuk 
vinden. Blijf ons financieel steunen zodat 
we ook in het nieuwe schooljaar hiermee 
door kunnen gaan. 

 
Zoals u weet hebben wij in de afgelopen 
jaren heel veel verrijkingsmateriaal 
aangeschaft. In september 2013 is daar 
Sterrenwerk bijgekomen. Een pakket 
verrijkingsmateriaal voor groep 1 t/m 8 
dat zowel in het Deltaonderwijs alsook in 
de reguliere klassen wordt ingezet. Het 
bijbehorende softwareprogramma waar-
mee de leerkracht de leerlingen kan volgen 
(Sterrenwerk leerlingvolgsysteem) werkt 
helaas nog niet naar behoren. Op verzoek 
van de directie gaat Parentes zorgen dat 
dit aan het begin van het nieuwe 
schooljaar op orde is. De directie bekijkt 
nog op welke wijze ze u als ouder op de 
hoogte stelt van de ontwikkelingen van uw 
kind t.a.v. het verrijkingsmateriaal. Voor 
vragen hierover kunt u natuurlijk altijd 
terecht bij de directie van de Piramide.  
Wilt u zien wat er voor uw kind 
beschikbaar is, kijk dan op onze website. 
Van Sterrenwerk vindt u van groep 1 t/m 8 
een lijst met verrijkingsmateriaal dat op 
school aanwezig is. Binnenkort zullen wij 
ook de overige verrijkingsmaterialen per 
groep toevoegen.  
 

 
In mei hebben wij u per email een enquête 
toegestuurd. Daarvan hebben wij begin 
juni de resultaten aan u laten weten. De 
resultaten kunt u nog steeds nalezen op 
onze website. Wij hebben de resultaten 
van de enquête reeds ook naar de directie 
van de Piramide, de Medezeggens-
schapsraad en de OPOZ gestuurd. Zowel 
de directie als de OPOZ hebben positief 
gereageerd op de enquête en de resultaten 
hiervan. Uitkomsten van de enquête en de  
op- en aanmerkingen en suggesties van 
ouders t.a.v. het Deltaonderwijs zullen 
daar waar ze leiden tot kwaliteits-
verbetering van het Deltaonderwijs ter 
zijner tijd worden toegepast. Op 26 
september zullen wij als bestuur van 
Parentes tezamen met de directie van de 
Piramide en het OPOZ bestuur weer een 
jaarlijks overleg hebben. Hierbij zullen de 
resultaten van de enquête ook besproken 
worden. 
Van de MR hebben we tot op heden nog 
geen reactie mogen ontvangen t.a.v. de 
enquête-resultaten.  
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Voor de leerlingen van groep 8 en 
sommigen van groep 7 is er een einde 
gekomen aan het basisonderwijs. Wij 
hopen dat zij een leuke tijd hebben gehad 
op de Piramide! Veel succes op het 
voortgezet onderwijs.    
 

 
Gedurende het schooljaar 2013-2014 zijn 
er in de groepen 3/4, 5/6 en 7/8 nieuwe 
kinderen bij gekomen. We hopen dat deze 
kinderen blij zijn met hun nieuwe school. 
Namens Parentes heten wij jullie welkom 
op OBS de Piramide.  

 
Schooljaar 2013-2014 stond voor een 
aantal kinderen ook in het teken van 
schaken. Er werd meegedaan aan diverse 
toernooien zowel regionaal als ook 
landelijk. En de resultaten gingen niet 
onopgemerkt voorbij. Meester Thomas was 
(en is) erg trots op zijn schaakleerlingen. 
In de verschillende uitgaven van de 
Papyrus is reeds verteld over de geweldige 
resultaten die de teams behaald hebben. 
Hier volgt nog even een korte opsomming. 
In november werd gestart met het HBoN 
(HoogBegaafden onderwijs Neder-
land)toernooi. De Piramide, met twee 
bovenbouw- en een middenbouwteam 
behaalde resp. de 10e ,  35e en 31e plek. 

Op 18 januari kwamen vier teams van de 
Piramide in actie tijdens het Zoetermeers 
schoolschaaktoernooi. Na veel strijd 
veroverde team Piramide 1 de eerste plek. 
Piramide 2, 3 en 4 haalden resp. de 
volgende resultaten. de  5e, 13e en 15e 
plaats.  
Op 8 maart was de halve finale van de 
schoolschaakkampioenschappen van 
de Haagse Schaak Bond aan de beurt. 
Piramide 1 won de halve finale en mocht 

ook naar de HSB Finale op 22 maart.  
Piramide 2 eindigde op zesde plaats.  
Zaterdag 22 maart was de finale HSB 
schoolschaken. Na een spannende strijd 
wist de Piramide beslag te leggen op de 
eerste plaats. Zij mochten de HSB 
vertegenwoordigen op het NK 
schoolschaken Basisonderwijs. 
De schoolteams die zich hadden geplaatst 
voor het NK waren ook uitgenodigd om  
deel te nemen aan de Zuid-Holland Cup 
die gehouden werd op maandag 28 april in 
Rotterdam. Piramide 1 eindigde op de 9e 
plaats.  
Het Nederlands Kampioenschap 
schoolschaken bestond uit twee dagen. 
Uiteindelijk eindigde Piramide 1 op een 30e 
plaats.  
Namens Parentes feliciteren wij Bram, 
Vigo, Rens en Jasper (Piramide 1), Alba, 
Gijs, Zoë en Sarah (Piramide 2), Jesse, 
Roman, Tom en Lucius (Piramide 3) en 
Ronald, Lana, Nina en Merel (Piramide 
4) met het behalen van hun goede 
prestaties.  
Wij danken meester Thomas voor het 
verzorgen van de lessen en de begeleiding 
tijdens de wedstrijden. En natuurlijk ook 
alle ouders en leerkrachten die hun vrije 
zaterdag/zondag besteedden aan het 
rijden en begeleiden van de teams. 

 

 
September 2014  
 - Overleg Parentes  - Deltaouders 
 
26 september 2014 
- Overleg Parentes - directie Piramide 

- Opoz bestuur 
 
September  2014 
 - Overleg Parentes - directie Piramide

 


