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Schooljaar 2019/2020 gaat de 

geschiedenisboeken in 

Het schooljaar is achter de rug. Nog 

nooit eerder beleefden we zo’n 

vreemde tijd. De scholen moesten 

dicht door het nieuwe Coronavirus 

en daarmee stopten ook alle extra 

activiteiten die het Deltaonderwijs  

zo uniek maken. Gelukkig pakten 

de directie en alle teamleden van 

IKC de Piramide het thuisonderwijs 

meteen op en deden zij hun uiterste 

best om alle kinderen zinvol 

onderwijs te geven. Fantastisch hoe 

ze dat deden! 

Het afgelopen schooljaar hebben we 

heel prettig samengewerkt met de 

nieuwe directie. We verheugen ons 

dan ook op de samenwerking in het 

komende schooljaar.   

In deze nieuwsbrief krijgt u een 

indruk waaraan uw ouderbijdrage 

in het afgelopen schooljaar is 

besteed. Ook kijken we vast vooruit 

naar het nieuwe schooljaar. Als u 

vragen heeft, kunt u ons altijd een 

bericht sturen op ons emailadres: 

info@parentes-zoetermeer.nl 

 

Marc Horrée 

Voorzitter  

 

 

 

 

Juli 2020 

Parentes 

Stichting Parentes beheert de 

vrijwillige ouderbijdrages van de 

ouders van de Deltakinderen. De 

taak van Stichting Parentes is 

duidelijk afgebakend. De stichting 

zorgt dus voor de financiële on- 

dersteuning van het Delta-

onderwijs. De invulling van de 

projecten wordt verzorgd door het 

Deltateam met hulp en 

ondersteuning van de contact-

ouders. Parentes doet natuurlijk 

regelmatig wel suggesties voor 

gastlessen, materialen, excursies en 

andere activiteiten die het 

Deltaonderwijs kunnen verrijken. 

Parentes bepaalt echter niet wat de 

inhoud van de projecten en de 

bijbehorende activiteiten is. 

 

Parentes bestaat uit de volgende 

bestuursleden: Marc Horrée, 

voorzitter, Silvia Centesova, 

penningmeester en Hayat Bendella, 

secretaris. Verder is er een aantal 

ouders dat ons ondersteunt en 

ideeën aandraagt. Ook uw ideeën 

zijn altijd welkom.  

Voor Marc en Hayat is het hun 

laatste schooljaar omdat hun 

kinderen volgend jaar naar groep 8 

gaan. We zouden  ouders die 

interesse hebben in de stichting 

willen vragen contact met ons op te 
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nemen zodat we hen volgend 

schooljaar meteen kunnen 

betrekken bij de activiteiten van 

Parentes.  

We hopen ons live aan u te mogen 

voorstellen tijdens de volgende 

informatieochtend op school. Voor 

verdere vragen over het werk van 

onze stichting zijn we altijd 

bereikbaar. Wij kijken uit naar uw 

reacties op:  

info@parentes-zoetermeer.nl  

Alle ideeën en suggesties zijn 

welkom. 

Tenslotte vertegenwoordigen wij u, 

de ouders van de Deltaleerlingen. 

 

Projecten en excursies 

De eerste helft van het schooljaar  

kon gelukkig een aantal leuke 

activiteiten georganiseerd worden 

door de juffen en de contactouders.  

Groep 3/4 ging bijvoorbeeld naar 

het Kinderboekenmuseum in de 

Kinderboekenweek en naar  

Naturalis voor het dino-

saurusproject. Voor het project 

Bouwen kregen de kinderen leuke 

gastlessen: door Bas Lankhorst, 

vader van Sterre uit 3/4b over 

architectuur en door Lauren, zus 

van Elizabeth uit 7/8b over bouwen 

in de Oudheid.  

Groep 5/6b bezocht onder andere 

Schiphol en werd verwend door 

meerdere gastlessen. Bijvoorbeeld 

voor het project Chocolade, door 

Richard, de vader van Elise uit 5/6b. 

Hij is een echte chocolatier en 

kwam vertellen hoe hij zijn 

heerlijke “Van der Burgh 

Chocolaad”-repen maakt. 

Ook groep 7/8b ging naar het 

Kinderboekenmuseum. Voor het 

project “Menselijk lichaam” 

bezochten ze het Boerhaave 

museum voor een interessante 

museumles. Tijdens het project 

EHBO maakten ze een indruk-

wekkende excursie naar de 

brandweerkazerne in Delft voor een 

les over brandveiligheid. Deze 

excursie werd geregeld door de 

vader van Aya en Salma uit groep 

7/8b.  

Tijdens de thuisisolatie werden 

alternatieven gezocht voor ver-

rijkende activiteiten. Zo werd  de 

Anne Frank krant aangeschaft voor 

het project Tweede Wereldoorlog in 

groep 7/8b om dat een bezoek aan 

het Achterhuis niet mogelijk was. 

Ook een aantal van de 

verrijkingsmaterialen die we dit 

jaar extra gekocht hebben, konden 

goed ingezet worden tijdens het 

thuisonderwijs. Misschien hebben 

jullie bijvoorbeeld wel één van de 

Topklassers voorbij zien komen. 
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Verrijkingsmaterialen 

Net als in de afgelopen jaren heeft 

stichting Parentes ook dit jaar een 

deel van de verrijkingsmaterialen 

aangeschaft. U moet hierbij denken 

aan werkboekjes en ander 

lesmateriaal zoals Topklassers of 

Rekentijgers. In alle drie de Delta-

klassen biedt dit verrijkings-

materiaal extra uitdaging naast het 

gewone lesprogramma.  

 

Muziekonderwijs 

We kijken terug op 3 bijzondere 

jaren met het programma “Ontdek 

het orkest”. Ooit begonnen met een 

gulle donatie van een Delta-ouder 

gingen de 3 Deltaklassen naar een 

optreden van het Residentieorkest.  

Daar zagen we klassen meespelen 

met het orkest. Dat wilden we ook 

voor de Deltakinderen en na wat 

uitzoekwerk konden de Delta-

klassen meewerken aan “Ontdek 

het orkest”.  

Groep 7/8b heeft in de eerste helft 

van het schooljaar mee kunnen 

doen aan het Dirigeerproject.  

 

Door de Corona-maatregelen 

konden een aantal van de 

muziekactiviteiten voor de klassen 

jammer genoeg niet doorgaan.  

De subsidies voor “Ontdek het 

orkest” zijn voor komend schooljaar 

jammer genoeg veranderd 

waardoor de kosten enorm zijn 

toegenomen.  Volgend schooljaar 

gaan we daarom in overleg met het 

Deltateam zoeken naar een nieuwe, 

leuke invulling van het 

muziekonderwijs in schooljaar 

2020-2021. De directie is ons 

meteen te hulp geschoten met het 

zoeken naar  instrumenten die 

beschikbaar zijn binnen de OPOZ 

groep. Ook zijn we in overleg met 

een vakdocent Muziek.  

 

Speelt u een instrument en lijkt het 

u leuk in één van de deltaklassen 

een gastles of workshop te 

verzorgen? Dan kunt u altijd 

contact opnemen met de juffen, met 

de contactouders of met ons. Ook 

instrumenten die u niet meer 

gebruikt zijn zeer welkom. 
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EHBO 

In groep 7/8b is de  EHBO-cursus 

een vast onderdeel van het 

lesprogramma. Wij vinden het 

belangrijk dat elk kind in de 

Deltaklassen de basisschool verlaat 

met een EHBO-diploma op 

zak. Ook dit jaar is de cursus 

verzorgd door enthousiaste 

vrijwilligers van het Rode Kruis 

Zoetermeer. De kinderen legden 

een theorie-examen af en mochten 

daarna op hun ouders het 

praktijkexamen uitvoeren. We 

mogen alle leerlingen feliciteren 

met het door hen behaalde EHBO-

diploma.  

 

Science 

Ariane Boere verzorgt al 5 jaar 

fantastische sciencelessen in de 

Delta groep van haar zoon Falko 

(nu in groep 7/8b). Het afgelopen 

schooljaar heeft zij daarnaast ook 

sciencelessen gegeven in de 

kleuterklas van haar dochter 

Sietske. Dat leidde tot een leuke 

samenwerking tussen groep 7/8b  

en de kleuters.  

 

We zijn heel blij dat Ariane zich het 

komende schooljaar beschikbaar 

stelt om Sciencelessen te geven in 

alle Deltaklassen. Zij zal voor de 3 

klassen een interessant Science 

programma samenstellen dat 

aansluit op de projecten. De 

Deltaleerkrachten en Parentes zijn 

ontzettend blij met deze 

ontwikkeling! 

 

 

Vreemde talen  

In het afgelopen schooljaar zijn de 

kinderen weer verder gegaan met 

vreemde talen. Parentes financiert 

de vaklessen vreemde talen met uw  

bijdrage.  

Juf Olga, de “Franse juf” verzorgt 

sinds een aantal jaren het vak 

Frans in de Deltaklassen. De lessen 

worden aangeboden op een manier 

die de meeste kinderen erg 

aanspreekt.  U kunt meer over 

lezen op haar website 

www.defransejuf.nl. Zij heeft een 

leerlijn Frans voor groepen 3-8 

ontwikkeld, speciaal voor de Delta-

groepen met een duidelijke opbouw 

van lesstof van groep 3 naar groep 

8. Dit schooljaar was de eerste 

kennismaking met het digitale 

uitwisselingsprogramma 

eTwinning. De kinderen van groep 

7/8b hebben brieven geschreven aan 

een klas in Spanje. Deze 

http://www.defransejuf.nl/
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leeftijdsgenootjes hebben hetzelfde 

niveau Frans. De kinderen hebben 

genoten van het nieuwe initiatief.  

Juf Olga heeft de onkosten-

vergoeding voor de  lessen die zij 

niet heeft kunnen geven door de 

Coronamaatregelen terugbetaald. 

De stof die gemist is, wordt volgend 

jaar ingehaald.  

 

Voor aankomend schooljaar is 

daarnaast afgesproken met het 

Deltateam de lessen Japans weer te 

hervatten.  

 

Groep 8 succes gewenst! 

De kinderen van groep 8b 

vertrekken naar het voortgezet 

onderwijs. Het laatste schooljaar 

verliep voor hen niet zoals ze 

hadden gehoopt. De school heeft 

desondanks ontzettend haar best 

gedaan de 8e groepers een on-

vergetelijk afscheid te geven en het 

ziet er naar uit dat goed gelukt is! 

We wensen de kinderen een hele 

fijne tijd op het voortgezet 

onderwijs en hopen dat zij een hele 

fijne tijd gehad hebben op de 

Piramide.  

 

 

 

Bedankt! 

Ook dit schooljaar willen we de 

Deltajuffen een groot compliment 

geven voor hun tomeloze inzet voor 

onze kinderen. En ook de nieuwe 

directie willen we bedanken dat zij 

in deze moeilijke omstandigheden 

zo hard hebben gewerkt! Daarnaast 

willen we meester Michel, juf 

Laura, juf Robin en juf Natascha 

extra bedanken voor hun hulp in 

groep 7/8b.  Bedankt allemaal! We 

wensen hen een welverdiende 

vakantie! 

 

Financiën Parentes 

De ouderbijdrage van dit schooljaar 

is besteed aan bovenstaande posten 

en de overige extra activiteiten in 

de Deltaklassen. Daarnaast hebben 

wij een deeld van de 

verrijkingsmaterialen, een lite-

ratuurgeschiedenisboek voor 5/6b 

en 7/8 en losse materialen voor 

verschillende projecten betaald. 

Ook het muziekonderwijs “Ontdek 

het orkest”, de Franse lessen en de 

sciencelessen in 7/8  zijn door 

Parentes gefinancierd.   

Omdat sommige activiteiten geen 

doorgang konden vinden en er  

mogelijk nog terugbetalingen 

komen, zullen wij binnenkort kun-

nen evalueren of er dit schooljaar 

een overschot is. We hebben met de 

directie en het Deltateam af-

gesproken bij aanvang van volgend 

schooljaar te beslissen waar een 
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eventueel overschot in geïnvesteerd 

gaat worden.  

 

Dit jaar is het aantal betaalde 

ouderbijdragen wat lager geweest 

dan andere jaren. Door de Corona 

situatie hebben wij er voor gekozen 

geen betalingsherinneringen uit te 

sturen. We begrijpen dat het 

moeilijke tijden zijn. 

 

Financiële bijdrage 

Ook voor het komende schooljaar 

2020-2021 zullen wij weer vragen 

om uw bijdrage van minimaal  

€50,-. Met uw bijdrage kunnen wij 

voor uw zoon en/of dochter zoveel 

leuke activiteiten regelen die echt 

een toegevoegde waarde hebben 

voor het Deltaonderwijs. U zult aan 

het begin van het nieuwe schooljaar 

weer een brief van ons ontvangen 

waarin wij vragen om uw bijdrage. 

Natuurlijk mag u nu al storten of er 

voor kiezen een hogere bijdrage 

over te maken.  

 

Onze bankgegevens zijn: 

IBAN nr. NL79 RABO 

0158.8217.77, t.n.v. Stichting 

Parentes Zoetermeer. O.v.v. de 

naam en de groep van uw 

kind(eren). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fijne vakantie allemaal! 


