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Een schooljaar vol verrijkende activiteiten

Mocht er een reden zijn waardoor u niet
kunt of wilt betalen, wilt u dit dan
doorgeven aan de directie van de Piramide.
Met deze informatie kunnen we de
leerkrachten laten weten hoeveel geld er
per klas nog beschikbaar is voor de rest van
het schooljaar en kunnen we de balans
opmaken van de kosten en inkomsten van
het afgelopen schooljaar.
Naast de vrijwillige ouderbijdrage
zijn we altijd actief op zoek naar sponsors.
Het afgelopen en huidige schooljaar hebben
wij
veel
extra
materialen
kunnen
aanschaffen door het gebruik van de in het
verleden
door
Parentes
geworven
sponsorgelden. We zijn blij u te berichten
dat we goed gebruik hebben kunnen maken
van deze sponsorgelden en als stichting een
verantwoord finanicieel beleid hebben
kunnen voeren. Het is nu dan ook tijd om
voor het aankomende schooljaar actief op
zoek naar nieuwe sponsorinkomsten.
Geworven inkomsten kunnen dan het
komende schooljaar in overleg met de
leerkrachten opnieuw voor fantastische
aanvullingen zorgen op het Deltaonderwijs
op IKC de Piramide. Ook het sponsoren van
een specifieke activiteit of excursie voor
(één van) de Deltaklassen behoort tot de
mogelijkheden. Mocht u hiervoor suggesties
hebben of met uw bedrijf de stichting
Parentes willen ondersteunen, dan hoor ik
dat graag van u.

Het einde van het schooljaar is
alweer in zicht. Een schooljaar vol
uitdagende en verrijkende activiteiten waar
de leerkrachten en leerlingen met plezier op
terug kunnen kijken.
Al deze activiteiten zijn weer
enthousiast opgepakt door het team van
IKC de Piramide. Wij financieren deze
activiteiten omdat we van mening zijn dat
ze onmisbaar zijn in het Delta-onderwijs.
Deze activiteiten die door de contactouders
in samenwerking met de leerkrachten
worden georganiseerd, kunnen alleen
gerealiseerd worden dankzij de hulp van u,
de ouders: door uw financiele bijdrage en
door uw inzet als hulpouders. Daar zijn de
stichting, de leerkrachten en de kinderen
van de Deltaklassen u dankbaar voor.
Er is in de Deltaklassen voortdurend behoefte aan verrijkingsmateriaal.
Wanneer er nieuwe materialen nodig zijn,
geven de leerkrachten dit aan bij ons en
zorgen wij er voor dat de materialen besteld
worden.
Van iedere excursie en gastles
zagen we veel foto’s voorbij komen. Graag
willen we de ouders bedanken die de moeite
doen om deze bijzondere momenten vast te
leggen.
Als stichting willen we ook even
stilstaan bij de plotselinge ziekte van
meester Thomas. Het schaken is voor de
kinderen in de Deltaklas een favoriete les.
Wij wensen meester Thomas en zijn familie
veel sterkte toe.
Ook voor de laatste weken van het
schooljaar staan er nog een aantal leuke
dingen op de agenda voor alle Deltaklassen.
Zoals u weet, hebben we uw financiële
steun hiervoor nodig. Gelukkig hebben veel
ouders hun bijdrage van € 50,- reeds
betaald.
Mocht u nog niet betaald hebben
dan hopen wij (en de Deltakinderen en
Deltaleerkrachten) dat u dit alsnog doet.
Zonder uw bijdrage kunnen we de excursies
en de extra materialen niet financieren.
www.parentes-zoetermeer.nl
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Parentes

schooljaar met de drie Deltaklassen samen
een culturele excursie te maken. Dit staat
los van de projecten die in de Deltaklassen
plaats vinden.
Dit schooljaar zijn er twee
bijzondere culturele excursies geweest. De
eerste culturele excursie vond meteen aan
het begin van het schooljaar plaats. De
kinderen bezochten het Vincent van Gogh
museum in Amsterdam. Zij werden
daarheen
gebracht
met
de
gratis
musempleinbus. In het Van Gogh museum
genoten de kinderen van een rondleiding en
creatieve museumles.
Op 7 april hebben de drie
Deltaklassen
een
concert
van
het
Residentieorkest in het Zuiderstrandtheater
te Den Haag bijgewoond. Zij organiseren
speciaal voor scholen en families prachtige
(en grappige) voorstellingen. Dit jaar
hebben
we
gekozen
voor
“Het
Griezelorkest”. Kinderen, leerkrachten en
begeleiders hebben er erg van genoten.
Ook volgend schooljaar zal een
museum of concertbezoek gepland worden.

De stichting Parentes is op zoek
naar betrokken ouders die via Parentes hun
steentje
willen
bijdragen
aan
het
Deltaonderwijs. In het bestuur gaan een
aantal veranderingen plaatsvinden. Onze
penningmeester, Natascha Schmale, moet
haar functie jammer genoeg neerleggen
omdat zij als invalleerkracht fungeert op de
Piramide. Wij zijn heel blij voor Natascha
met deze mooie baan en wensen haar veel
plezier in het team van onze school.
Daarnaast zal Anne Rein de stichting
volgend schooljaar verlaten omdat haar
dochter naar de middelbare school gaat.
We zijn in gesprek met een aantal
geïnteresseerde ouders voor het opvullen
van deze functies. Mocht u ook interesse
hebben, dan zouden wij dit graag van u
horen. Dubbelfuncties zoals een combinatie
met een MR of OR functie zijn niet
wenselijk.
Het lijkt ons daarnaast leuk om af
en toe bij elkaar te komen met ouders om
te brainstormen over hetgeen wij als
stichting
kunnen
doen
voor
het
Deltaonderwijs. Naast de bestuursleden is
er een aantal ouders die zich inzet voor
Parentes door actief activiteiten aan te
dragen of middels vak- en gastlessen het
Deltaonderwijs ondersteunt. Wij zijn altijd
blij met inbreng van de Deltaouders.
Daarnaast zoeken we ook voor het
onderhoud en moderniseren van de website
en voor het werven van sponsorgelden
enthousiaste ouders.
Lijkt het u leuk om als bestuurslid
actief deel te nemen aan onze stichting of
om een van deze activiteiten te doen?
Neemt u dan contact op met: Anne Rein
(moeder van Lena, 7/8b) of Marc Horrée
(vader van Elizabeth, 3/4b).

Het Residentieorkest

Muziekonderwijs

Nieuwsbrief

Als stichting hebben wij tijdens
overleg met directie en leerkrachten vaak
aangegeven dat muziekonderwijs een
mooie toevoeging zou kunnen vormen aan
het curriculum van het Deltaonderwijs. Er
wordt door alle leerkrachten van IKC de
Piramide
zangles
gegeven
met
de
“Zangexpres”. Maar daarnaast zochten we
al
een
tijd
naar
een
passend
muziekprogramma voor de Deltaklassen.
We vinden het fantastisch u te
kunnen vertellen dat we een prachtig
programma gevonden hebben! Volgend
schooljaar starten de drie Deltaklassen met
het programma “Ontdek het orkest” dat
wordt verzorgd door leerkrachten en musici

Voor het komende schooljaar
hebben we Jeroen Schmale (vader van Emi
5/6b, Stijn 3/4b en Ise 1/2a) bereid
gevonden om de nieuwsbrieven voor ons te
schrijven. Hierdoor zullen wij u vaker op de
hoogte kunnen houden van de door ons
gefinancierde activiteiten. Jeroen Schmale
is journalist. Wij zijn dan ook erg blij dat hij
ons team komt versterken.

Cultuur
Vorig schooljaar is met de directie
afgesproken om minimaal één keer per
www.parentes-zoetermeer.nl
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van het Residentieorkest en het Koorenhuis
in Den Haag. Zij zullen de komende drie jaar
het muziekonderwijs in de Deltaklassen
verzorgen. De muziekdocenten hebben
ervaring met het geven van muziekles aan
hoogbegaafde leerlingen en zullen met hun
programma een doorlopende, uitdagende
leerlijn aanbieden voor de drie klassen. Er
zullen gastlessen op school worden gegeven
en lessen verzorgd worden op locaties zoals
het Koorenhuis en het Zuiderstrandtheater.
Voor deze lessen op externe
locaties rekenen we zoals altijd op uw hulp
voor het vervoer van de kinderen. De
kosten bedragen 11, - per leerling en zullen
volledig gedragen worden door Parentes.
Dit zullen wij moeten financieren door
middel van sponsoring. Wij doen daarom
een specifieke oproep voor uw hulp om dit
muziekprogramma financieel mogelijk te
maken. Heeft u ideeën voor mogelijke
sponsorgelden of wilt u op een andere
manier dit muziekonderwijs mede mogelijk
maken, neem dan contact met ons op
(info@parentes-zoetermeer.nl).

Het geheel stond onder leiding van
Fem van Brenk (moeder van Storm uit 5/6b
en Mims uit 7/8b) in samenwerking met het
CKC te Zoetermeer. Net als de eerste keer
was Hebocon ook deze keer weer een
succes. Door het grote succes van vorig
jaar, werd er dit schooljaar gekozen voor
een nieuwe invulling. De kinderen van IKC
de Piramide moesten het namelijk opnemen
tegen de kinderen van OBS de Baanbreker,
een andere OPOZ-basisschool. Het was een
groot succes! De krant AD Zoetermeer
besteedde zelfs de voorpagina aan dit
evenement.

Hebocon en Science
Ook dit schooljaar zijn er diverse
technische en wetenschappelijke activiteiten aangeboden aan de kinderen.
Rond de Herfstvakantie zijn de
kinderen van groep 5/6b en 7/8b weer
gestart het Hebocon. Na een paar
theorielessen op school konden de kinderen
aan de robots gaan bouwen bij het CKC.

AD Zoetermeer “Hebocon”

De verwachting is dat ook volgend
schooljaar deze leuke lessen weer worden
aangeboden. De kosten werden dit jaar
gedragen door het CKC.
In groep 3/4b werden ook dit
schooljaar weer bijzondere scienelessen
verzorgd door Ariane Broere (moeder van
Falko 3/4b). De lessen zijn uitdagend en
sluiten elke keer perfect aan bij het lopende
project.
Hebocon gr. 5/6b en 7/8b

www.parentes-zoetermeer.nl
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Dit schooljaar heeft Parentes ook
de
kosten
voor
het
aanbod
aan
talenonderwijs
vergoed
uit
uw
ouderbijdrage. Samen met school hebben
we de licentie van LanguageNut opnieuw
verlengd. De kosten van de licentie, € 560,zijn gedeeld. Niet alleen Deltakinderen
maken hier volop gebruik van. Ook veel
kinderen uit het reguliere onderwijs leren op
deze manier een of meerdere vreemde
talen. Daarnaast hebben we voor de
Deltakinderen nog de vaklessen Japans en
Frans gefinancieerd. Daarnaast kregen de
kinderen van groep 3/4b Chinees dat door
Liwen Chi (moeder van Cindy 3/4b en Leo
7/8b). Wij danken Liwen hartelijk voor haar
enthousiaste lessen.
Ook in het nieuwe schooljaar
zullen wij doorgaan met het financieren van
deze lessen. Tevens zullen we bespreken
met de leerkrachten of er nog behoefte is
aan aanbod van andere vaklessen.

Science les gr. 3/4b

Wij danken Fem en Ariane voor
hun bevlogenheid en hun inzet!

Kooklessen

Op IKC de Piramide is er voor alle
klassen de mogelijkheid om regelmatig
kooklessen te organiseren. De leerkracht en
contactouders hebben hierover overleg. Een
of meer ouders leren de kinderen leuke
gerechten te maken.
De directie van IKC de Piramide heeft per
klas een budget. Als de kosten van de
kooklessen bij de Deltaklassen hoger zijn
dan het beschikbare budget worden deze
door Parentes aagevuld.

Verrijkingsmaterialen
Net als voorgaande jaren heeft
Parentes voor alle drie de Deltaklassen
verrijkingsmateriaal gefinancierd. Dit gaat
altijd in overleg met de directie en de
Deltaleerkrachten. In totaal gaven we €
700,- uit.

Vreemde talen

Franse les: Le boulangerie

Excursies en gastlessen
Parentes ontvangt van de directie
iedere schooljaar een overzicht van de vijf
projecten die iedere Deltaklas van plan is te
doen. Ook dit schooljaar vonden er weer
excursies en gastlessen plaats, passend bij

Languagenut
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de projecten. Hieronder volgt een overzicht
per klas van de activiteiten die door
Parentes gefinancieerd zijn.

Groep 5/6:
De kinderen van groep 5/6b zijn
het schooljaar gestart met het project “Hoe
leren wij”. Voor dit project brachten zij een
bezoek aan het Museon in Den Haag.
Daarna volgde het project “Ondernemen”.
De kinderen bezochten de Broekerveiling.
Ook kregen ze een gastles van een
ondernemer. Martijn Schmale kwam de
kinderen vertellen wat er allemaal komt
kijken bij het runnen van je eigen
onderneming. Deze tips konden zij direct in
de praktijk brengen bij hun eigen
onderneming. De kinderen verdienden met
hun ondernemingen echt geld. Van de winst
zijn zij een middag naar de speeltuin van
het Westerpark te Zoetermeer geweest.

Groep 3/4:
“Mythe en Sage” was het eerste
project. De kinderen brachten een bezoek
aan het Museum van Volkenkunde te
Leiden. Een verhalenverteller nam de
kinderen mee op reis door culturen van
verschillende werelddelen.
Tijdens het
project “Licht/donker” genoten de kinderen
wederom van een museumles in het
Museum van Volkenkunde. Zij mochten
hun fantasie de vrije loop laten en
verzonnen
in
groepjes
verschillende
verhalen die zij mochten uitbeelden in een
schimmenspel met prachtige Wajang Kulit
poppen uit Indonesië. Daarnaast kregen zij
interessante gastlessen fotografie door
professioneel fotograaf Babs van Buuren. In
januari volgde het project “Zintuigen”. De
kinderen
werden
getrakteerd
op
4
bijzondere gastlessen door Joriet Schneider
(moeder van Flora Nova 1/2c, Vhinnzee uit
3/4b en Djezz uit 7/8b). De kinderen
bezochten daarnaast de Hortus Botanicus
voor een rondleiding op maat waarbij de
zintuigen centraal stonden.

Broekerveiling gr. 5/6b

Vervolgens was het project "Avontuurlijk
ontdekken” aan de beurt. Het was de
bedoeling
om
hiervoor
het
scheepvaartmuseum in Amsterdam te
bezoeken. Helaas was er niet voldoende
vervoer waardoor deze excursie niet door
kon gaan. Voor het project ”Industriële
revolutie” kregen de kinderen wel een hele
leuke
excursie.
Ze
bezochten
de
Ontdekhoek in Rotterdam. De kinderen
werden ook nog getracteerd op twee
gastlessen door de ouders van Tristan. De
gastlessen
gingen
over
geluid.
Als
aanvulling op deze lessen heeft de klas een
bezoek gebracht aan het Nederlands
Instituut voor Beeld en Geluid. Deze
excursie zal gefinancierd worden door een
ouder.

Hortus Botanicus gr. 3/4b

Vervolgens was het project “Nederland” aan
de beurt. Hiervoor staat nog een leuke
Geocache-excursie op de planning verzorgd
door Martin van Vliet (vader van Simon uit
¾).
Het laatste project van het schooljaar is
“Vakantie”. De kinderen zullen het
Belasting- en Douanemuseum te Rotterdam
bezoeken voor een leuke museumles over
de Rotterdamse haven en de luchthaven
Schiphol.

www.parentes-zoetermeer.nl
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Groep 7/8:

energie”. Ze moesten zelf een zeilwagen
bouwen en tegen elkaar racen.

“Mee met de stroom” het eerste
project in groep 7/8b bracht de kinderen bij
de Maeslantkering in Hoek van Holland.

Financiële bijdrage
Voorafgaande aan de meivakantie
hebben we alle ouders een email gestuurd.
Aan hen die de vrijwillige ouderbijdrage
nog niet hadden betaald, de vraag of men
deze indien mogelijk alsnog
kon overmaken. Zoals u heeft kunnen lezen, kunnen
we veel doen met het geld dat we van u
mogen ontvangen. De kinderen beleven
zoveel extra plezier aan excursies,
gastlessen en verrijkings-materialen. Met
uw hulp kunnen we nog meer doen voor het
Deltaonderwijs.
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).
Is de vrijwillige bijdrage van € 50 een te
groot bedrag om in een keer te betalen, dan
kunt u natuurlijk ook gespreid betalen. Laat
het ons wel even weten. Mocht u de
bijdrage niet kunnen of willen betalen,
maak dit dan even via een email kenbaar
aan ons.
Hieronder volgt een kort overzicht
van de stand van zaken per groep.

Maeslantkering gr. 7/8b

Zij kregen daar een interessante rondleiding
op maat. Ook het gemaal “Palenstein” in
Zoetermeer werd bezocht. Voor het project
het “Het brein” bezochten de kinderen het
Museon voor een museumles over optische
illusies.

Groep 3/4
Aantal kinderen: 19
Beoogde totale bijdrage: € 950,Ontvangen t/m 18 juni 2017: €670,Groep 5/6
Aantal kinderen: 18
Beoogde totale bijdrage: € 900,Ontvangen t/m 18 juni 2017: €700,Groep 7/8
Aantal kinderen: 22
Beoogde totale bijdrage: € 1100,Ontvangen t/m 18 juni 2017: € 850,-

Museon Optische illusies gr. 7/8b

Hallo nieuwkomers en schoolverlaters

Er volgde ook een gastles van Fem van
Brenk passend bij dit project.
Vervolgens was het project “Weer en
klimaat” aan de beurt. De kinderen kregen
een gastspreker van Greenpeace op
bezoek. Hij gaf een boeiende les die mooi
aansloot bij dit project.
Voor dit project hebben zij ook een bezoek
gebracht aan het Science center in Delft. De
kinderen kregen een workshop “Cool

www.parentes-zoetermeer.nl

Namens Parentes willen wij
de
nieuwe Deltakinderen en hun ouders in de
groepen 3/4, 5/6 en 7/8 welkom heten op
IKC de Piramide. We wensen jullie een
leerzame en inspirerende schooltijd.
Namens Parentes willen wij de 8ste
groepers van
groep 7/8b veel succes
wensen op hun nieuwe school in het
voortgezet onderwijs.
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