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Het is alweer mei. De hoogste tijd 

dus om u weer te informeren over wat er 
vanaf januari 2015 allemaal heeft plaats 
gevonden. 

In september zijn we samen met 
de directie gestart met het concreet maken  
van een aantal plannen en ideeën. Nu, 
bijna negen maanden verder, kunnen we 
zeggen dat veel van wat we dit schooljaar 
wilden bereiken, gelukt is.  

Door partijen van buiten de 
school te benaderen hebben we nieuwe 
Deltaprojecten kunnen opstarten. Met 
SIZO zijn we een goede weg ingeslagen 
wat betreft de invulling van ICT in de 
Deltaklassen. Onze TU Delft student 
Matthew Covers heeft al een aantal leuke 
en leerzame Science lessen verzorgd. Met 
TNO hebben we lange termijnafspraken 
gemaakt die zeer interessant zullen zijn 
voor het Deltaonderwijs. Ook hebben we 
sinds kort een externe gastdocent Japans, 
mevrouw Natasja de Kok, die al een aantal 
zeer interessante gastlessen heeft 
verzorgd. Met CKC Zoetermeer gaan we 
Hebocon doen, waar kinderen hun eigen 
robot bouwen. 

Daarnaast zijn er natuurlijk weer 
voor alle drie de klassen een aantal leuke 
excursies geweest. Een uitgebreider 
verslag kunt u verderop lezen. Ook in de 
laatste weken van het schooljaar zijn er 
voor alle klassen nog een aantal boeiende 
excursies en gastlessen gepland.    

Ook dit jaar hadden we een 
financiële meevaller. Zoals sommigen van 
jullie misschien weten, heeft Parentes 
Zoetermeer in 2013 weer meegedaan aan 
de Specsavers-actie. Op 3 maart jl. werd 
het bedrag uitgekeerd. Het bedrag was 
veel hoger dan wij voorzien hadden. U 
kunt verderop lezen over deze actie en 
hoeveel geld wij gekregen hebben.  

Parentes hoort en ziet dat dit 
schooljaar ook steeds meer hoog-  en 
meerbegaafde kinderen uit de reguliere 
klassen gebruik maken van ons 
verrijkingsmateriaal. Dat vinden wij een 
positieve ontwikkeling.  

     Mei 2015 
 

     
 
Ook deze meer- en hoogbegaafde kinderen 
in de reguliere klassen hebben extra 
uitdaging nodig waardoor ze iedere dag 
weer gemotiveerd naar school gaan. 
Parentes is blij dat deze kinderen met 
behulp van al het beschikbare 
verrijkingsmateriaal iedere dag weer op 
hun eigen niveau kunnen werken.       

Tot slot wil ik iedereen die zich in 
de afgelopen maanden heeft ingezet om 
eerder genoemde projecten, ideëen en 
excursies mogelijk te maken namens 
Parentes bedanken. Ik ben zelf bij een 
aantal gastlessen en excursies aanwezig 
geweest en zie iedere keer weer hoe 
kinderen genieten en het zeker ook nodig 
hebben. Ik raad iedere ouder/verzorger 
aan om deze ervaring zelf een keer mee te 
maken. 

Ik wens u veel leesplezier met 
onze tweede nieuwsbrief. Onze derde en 
tevens laatste nieuwsbrief van dit 
schooljaar zult u eind juni ontvangen.   
Daarmee hopen wij als stichting te voldoen 
aan uw vraag over meer communicatie.  
 
 
Marc Horrée 
Voorzitter  
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Op vrijdag 28 november mochten 
de drie Deltaklassen deelnemen aan een 
workshop in het kader van de “Hour of 
Code”. Hoe dat verlopen is, hebt u in onze 
vorige nieuwsbrief al kunnen lezen. Maar 
Hour of Code stopte niet na deze 
workshop. Kinderen kregen hun eigen 
inlogcode waarmee ze op school verder 
konden gaan. In alle drie de klassen werd 
er door de leerkrachten tijd beschikbaar 
gemaakt zodat de kinderen verder konden 
werken. Iedereen was enthousiast over dit 
programma. Kinderen en leerkrachten 
wilden meer. SIZO is opnieuw door school 
uitgenodigd. Samen hebben ze een plan 
bedacht om met andere programma's een 
verdere invulling te geven aan ICT. 
Daarnaast is ook aan de reguliere 
leerkrachten gevraagd wie gebruik wil 
maken van SIZO. Verschillende 
leerkrachten (vanaf gr. 1/2) zullen een 
training volgen waardoor in de toekomst 
meer kinderen kunnen werken met de 
prachtige programma's van SIZO. 
 

Matthew Covers van TU Delft  
heeft in de afgelopen maanden weer een 
aantal technieklessen verzorgd. Matthew 
weet hoe hij de kinderen op de juiste wijze 
moet benaderen en kan zijn lessen helder 
overbrengen. De leerkrachten en leerlingen 
zijn zeer enthousiast over de manier 
waarop hij les geeft. Kortom een succes 
voor alle partijen.  

Op 10 maart heeft Matthew aan 
alle drie de groepen een gastles gegeven. 
Groep 3/4 ging bruggen bouwen met 
rietjes en plakband. Groep 5/6 kreeg een 
les over het vliegende ei. In groep 7/8 
introduceerde Matthew een aantal 
natuurkundige principes en liet de kinderen 
experimenteren met wat ze geleerd 
hadden. Daarbij werd gebruik gemaakt van  
gewichten en veren, stuiterende ballen en 
een schaduwspel waarbij voorwerpen 
middels een lamp op een muur 
geprojecteerd werden. 

Op 16 april volgde de derde 
gastles van dit schooljaar. Matthew 
vertelde groep 3/4 over de banen die 
satellieten om planeten draaien om te 
reizen door het heelal (cirkel, ellips, 
parabool, hyperbool). Daarna gingen de 

kinderen deze vormen tekenen. Groep 5/6 
werd deze les aan het werk gezet om 
bruggen te bouwen met rietjes waarbij de 
eisen aangepast werden aan het niveau 
van de groep. Groep 7/8 ging verder met 
de les in natuurkunde.  

Het ligt in de planning om voor 
het einde van het schooljaar nog een 
gastles te laten plaats vinden. De datum 
hiervan zal binnenkort bekend worden. 
 Jammer genoeg heeft Matthew door zijn 
afstudeerwerk en het grote succes van zijn 
bedrijf geen mogelijkheid meer om 
volgend schooljaar lessen te verzorgen. Hij 
zal wel helpen met het vinden van een 
geschikte kandidaat voor het volgende 
jaar. 

 

 
Op 31 maart heeft er een gesprek 

plaats gevonden met Esther Sietses van 
TNO. Doel van dit gesprek was om te 
bekijken of TNO iets kan betekenen voor 
de Deltaklassen. Mevrouw Sietses 
informeerde ons dat TNO zich vooral richt 
op kinderen van het voortgezet onderwijs. 
Maar nadat zij begreep dat het om 
hoogbegaafdenonderwijs ging, was er toch 
interesse. Tenslotte zijn deze kinderen ook 
een doelgroep als potentiële werknemers 
van TNO. Het gesprek was zeer positief.  

Uiteindelijk is afgesproken dat er 
ieder kwartaal samenwerking zal zijn 
bestaande uit een gastles verzorgd door 
TNO of een bezoek aan TNO. In overleg is 
besloten dat de kinderen van groep 7/8 
het meest geschikt zijn voor deze 
activiteiten. De eerste gastles zal in 
mei/juni plaats vinden. 
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In april is Natasja de Kok gestart 

met het geven van gastlessen japans. Op 
verschillende niveaus krijgen de kinderen 
van groep 3/4, 5/6 en 7/8 te maken met 
het Japanse schrift, woorden, getallen en 
zinnen. Daarnaast vertelt mevrouw de Kok 
over specifieke dingen die Japan 
kenmerken. De kinderen ervaren dit als 
zeer leuk en leerzaam. Mevrouw de Kok zal 
in totaal 6 lessen per klas verzorgen. De 
kosten van deze lessen worden door 
Parentes betaald. 

 
   

 
Onlangs is het project Hebocon 

gestart. Een samenwerking van het Digital 
Art Lab van CKC Zoetermeer met IKC de 
Piramide en Parentes. Zoals u inmiddels al 
weet, bestaat het project uit een aantal 
lessen waarin de kinderen in groepjes van 
drie samen een robot gaan maken. Tijdens 
de laatste les zullen onderlinge wedstrijden 
uitmaken wie de sterkste robot heeft. De 
winnaar krijgt een prijs, evenals de 
winnaar van mooiste robot en winnaar van 
robot met minste strafpunten. Vanwege de 
moeilijkheids-graad is besloten dit project 
alleen aan te bieden aan groep 5/6 en 7/8. 
Voor groep 3/4 zijn alternatieve lessen 
bedacht. Zij zullen wel bij de wedstrijd 
aanwezig zijn.  

Als stichting zijn wij natuurlijk 
heel blij met dit soort initiatieven. We 
hoefden daarom ook niet lang na te 
denken of wij de kosten van dit project 
wilden bekostigen. We willen hierbij Fem 
van Brenk bedanken voor dit mooie 
initiatief. 

 

 
Zoals ik al eerder schreef heeft 

de aanschaf van ons verrijkingsmateriaal 
niet alleen een positief effect op de 
Deltaleerlingen maar ook op de hoog- en 
meerbegaafde kinderen in het reguliere 
onderwijs. Neem bijvoorbeeld Language-
nut, onderdeel van het Sterpakket, een 
softwareprogramma waarmee kinderen op 
zelfstandige basis digitaal een vreemde 
taal kunnen leren.  

Ze kunnen kiezen uit de volgende 
talen: Engels, Spaans, Frans, Duits, 
Italiaans, Chinees en/of Japans. (zie 
www.languagenut.com/nl). Op dit moment 
maken alle kinderen in de Deltaklassen 
gebruik van Languagenut. Daarnaast wordt 
dit programma door diverse leerkrachten 
in de reguliere klassen als verrijking voor 
de hoog- en meer begaafde kinderen 
ingezet.  

De licentie van dit programma 
was zes maanden geldig. School en 
Parentes zijn het erover eens dat dit 
programma niet mag worden stopgezet. 
Daarom is besloten de licentie te verlengen 
zodat kinderen ook in het volgende 
schooljaar verder kunnen met het leren 
van hun vreemde taal. Parentes draagt 
hiervan de kosten. 

 
  Dankzij uw bijdrage zijn we in 
staat geweest om ook in de afgelopen 
maanden weer diverse excursies te 
organiseren. Met dank aan de 
contactouders, de rijdende ouders en de 
leerkrachten gingen de kinderen 
enthousiast op pad en kwamen vol 
verhalen terug van hun excursie.   
 
Groep 3/4: 
Museum Boerhaave: licht en donker 
 
Groep 5/6: 
Rotterdam: haven en geschiedenis 
Schiphol: behind the scenes 
 
Groep 7/8: 
Museum Beeld en Geluid: depottour en 
experiencebezoek 
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Voor de periode tot aan de zomervakantie 
staan voor alle klassen nog diverse 
excursies op de planning, onder andere:  
 
3/4: Verdiepende lessen Middeleeuwen 
5/6: Romeins schip 
7/8:Sieboldmuseum Leiden en Cyperpes-
ten 

 
De EHBO cursus (groep 7/8) die 

gepland stond voor het tweede gedeelte 
van het schooljaar komt jammer genoeg te 
vervallen. De instructeur die deze cursus 
verzorgt voor het Rode Kruis Zoetermeer is 
langdurig ziek en er was geen geschikte 
vervanger. De cursus zal nu aan het begin 
van het nieuwe schooljaar starten. 

 
  Namens Parentes willen wij de 
nieuwe kinderen en hun ouders in de 
groepen 3/4, 5/6 en 7/8  welkom heten op 
IKC de Piramide. We hopen dat jullie blij 
zijn met de nieuwe school en wensen jullie 
een leerzame en inspirerende schooltijd. 

 

 
  Voor het komende schooljaar 
2015-2016 is Parentes op zoek naar 
ouders die een rol/functie zouden willen 
hebben binnen Parentes. Dit kan zowel een 
bestuurlijke functie zijn alsook een 
ondersteunende rol. De hoeveelheid tijd 
die u erin wilt stoppen, bepaalt u natuurlijk 
zelf. Maar wij zoeken wel mensen die een 
actieve bijdrage gaan leveren. Hebt u 
interesse?? Stuurt u dan een email naar 
info@parentes-zoetermeer.nl of neemt u  
contact op met Marc Horrée, 06-43442471

 
  De actie Specsavers had er in het 
verleden al eens voor gezorgd dat wij een 
aanzienlijk bedrag kregen van € 1899,-.  
Met het geld van de Specsavers actie en 
de Spicy Lemon actie hebben we toen het 
Sterpakket gekocht.  
  De opbrengst van de Specsavers 
actie 2013-2014 was dit keer nog groter. 
Op 3 maart jl. werd een bedrag van € 
3596,57 op onze rekening gestort.  

  Dit betekent dat wij opnieuw een 
grote bijdrage kunnen leveren aan leer-
middelen voor het hoogbegaafden-
onderwijs van uw kind(eren). Hierover zijn 
wij reeds in overleg met de directie en zult 
u in de toekomst verder geïnformeerd 
worden. 
 

 
  Veel ouders hebben voor het 
schooljaar 2014-2015 een vrijwillige 
bijdrage van € 50,- aan ons overgemaakt. 
Hierdoor is het mogelijk geweest om alle 
extra activiteiten te laten plaats vinden.   
Voor de ouders die nog niet betaald 
hebben: uw bijdrage is hard nodig en 
wordt zeer gewaardeerd. 
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). 

Goede fietsen gezocht!! 
Parentes heeft het idee geopperd om in de 
fietskelder een aantal fietsen te plaatsen. 
Hiermee kunnen de kinderen die van 
buiten Zoetermeer komen, gebruik maken 
als de klas op de fiets ergens naar toe 
moet. Heeft u nog een goede fiets over? 
Laat het ons weten via info@parentes-
zoetermeer.nl  


