Oktober 2018

Het Delta onderwijs ontwikkelt zich verder
IKC de Piramide geeft al bijna tien
jaar onderwijs aan hoogbegaafden. Gestart
met drie klassen van 12 kinderen die het
Leonardo onderwijs volgden, is het
hoogbegaafdenonderwijs nu doorgegroeid
naar
klassen
waar
maximaal
20
kinderen(groep 3/4b) respectievelijk 22
kinderen(groep
5/6b en
7/8b)
een
lesprogramma op eigen niveau aangeboden
krijgen. In al die jaren heeft het
Deltaonderwijs
zich
steeds
verder
ontwikkeld. Niet alleen de basisvakken zijn
beter afgestemd op de individuele leerlijn
van uw zoon of dochter, ook de toegevoegde waarde van deze vorm van
onderwijs in de vorm van projecten,
excursies, gastlessen is in de loop der jaren
steeds beter en uitgebreider geworden.
Gestart in 2011 als stichting
“Vrienden van Leonardo” zijn wij ook
doorgegroeid naar waar we nu staan. Door
de goede communicatie met de directie,
Deltacoördinator
en
Deltaleerkrachten
kunnen wij het onderwijs voor uw kind op
diverse punten ondersteunen. Enerzijds
luisteren wij naar de wensen van de school.
Anderzijds kijken we om ons heen naar wat
er gebeurt en wat er wordt aangeboden. Het
onderwijs is tenslotte constant in beweging.
Afgelopen jaar vonden wij een
driejarig muziekprogramma voor het
Deltaonderwijs aangeboden door het
Koorenhuis in samenwerking met het
Residentieorkest. In overleg met de
leerkrachten zijn wij de samenwerking
aangegaan. In deze nieuwsbrief kunt u hier
meer over lezen.
Vreemde talen zijn een vast
onderdeel
van
het
Deltaonderwijs.
Natuurlijk krijgen de kinderen al standaard
een keer per week Engels. Naast deze
“verplichte” vreemde taal, kunnen de
kinderen hun eigen vreemde taal leren via
“LanguageNut”, een computerprogramma
waarvan de licentie betaald is door Parentes
en de Piramide tezamen. De lessen Japans

www.parentes-zoetermeer.nl

en Frans gefinancierd door ons komen ook
ieder schooljaar weer terug.
Afgelopen schooljaar hebben de
kinderen van groep 7/8b allemaal een
EHBO-cursus doorlopen en met succes
afgerond. Als stichting vinden wij het
belangrijk dat elk Deltakind dat de Piramide
verlaat een EHBO-diploma heeft. Daarom
vindt deze door ons gefinancierde cursus
iedere twee jaar plaats.
U heeft van ons de brief
ontvangen voor de financiele bijdrage. Wij
hopen dat alle ouders de € 50,- (of meer)
zullen overmaken. Wij hebben uw geld echt
nodig om alle activiteiten en materialen
zoals vermeld in de brief, mogelijk te
maken. Ook voor het muziekonderwijs
hopen we van ouders en bedrijven weer een
een financiele bijdrage te ontvangen. Wij
danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage.
Marc Horrée
Voorzitter
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Parentes

als stichting belangrijk dat de kinderen
kennismaken met orkestvoorstellingen/
klassieke muziek/theater.
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).

Onze stichting heeft weer een
volledig bestuur. Hayat Bendella (moeder
van Aya en Salma gr. 5/6b) en Oliver de
Keizer (vader van Dion gr. 7/8b) hebben
aan het begin van vorig schooljaar
aangegeven het leuk te vinden om
onderdeel te zijn van Stichting Parentes.
Hayat zal de functie van secretaris vervullen
en Oliver neemt de financiële zaken van de
stichting onder zijn hoede.

Muziekonderwijs
Aan het begin van vorig schooljaar
is het Deltaonderwijs gestart met het
driejarig muziekonderwijs. Een programma,
verzorgd door het Koorenhuis in samenwerking met het Residentieorkest. In een
aantal lessen verdeeld over het schooljaar
hebben de kinderen kennis gemaakt met
diverse muzieksoorten en instrumenten.
Het programma is aangepast op
hoogbegaafde
kinderen
en
passend
gemaakt bij iedere leeftijd. De muziekdocenten hebben ervaring met het geven
van muziekles aan hoogbegaafde leerlingen
en bieden met hun programma een
doorlopende, uitdagende leerlijn aan voor
de drie klassen. Er zijn gastlessen op school
gegeven en lessen verzorgd op locaties
zoals het Koorenhuis en het Zuiderstrandtheater.

Bezoek aan Residentieorkest gr.3/4 en 5/6

Science
In groep 5/6b zijn afgelopen
schooljaar weer bijzondere scienelessen
verzorgd door Ariane Broere (moeder van
Falko 5/6b). De lessen zijn uitdagend en
sluiten elke keer perfect aan bij het lopende
project. Alle kosten voor deze lessen zijn
betaald door Parentes.
Wij danken Ariane voor haar
bevlogenheid en inzet! De kinderen
genieten ontzettend van haar lessen en
leren hierdoor hoe leuk wetenschappelijk
onderzoek is! Hopelijk komt hier dit jaar
weer een vervolg op.

Vreemde talen
In de afgelopen schooljaar zijn de
kinderen weer verder gegaan met de talen
Japans en Frans. Parentes heeft deze
vaklessen
weer
gefinancierd.
De
bijbehorende werkboekjes voor Frans zijn
door de Piramide betaald. Ook in dit
schooljaar zullen de kinderen weer vreemde
talen aangeboden krijgen. We onderzoeken
momenteel de mogelijkheid van een serie
Spaanse lessen.

Muziekonderwijs gr. 7/8

Momenteel kijken we met de
school terug op het verloop van dit
programma in het afgelopen schooljaar om
te
evalueren
of
deze
vorm
van
muziekonderwijs past binnen het Deltaonderwijs.
De kinderen hebben dankzij dit
programma ook mogen genieten van een
mooie voorstelling van het Residentieorkest
in het Zuiderstrand-theater. Wij vinden het
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Kooklessen
Op IKC de Piramide is er voor alle
klassen (regulier en Delta) de mogelijkheid
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om regelmatig kooklessen te organiseren.
De leerkracht en contactouders hebben
hierover overleg. Ook dit schooljaar zullen
ouders van de Deltaklassen de kinderen
weer leuke gerechten leren 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
extra kosten door Parentes aagevuld.

Excursies en gastlessen
Parentes ontvangt van de directie
iedere schooljaar een overzicht van de vijf
projecten per Deltaklas. Deze projecten zijn
besproken door de leerkrachten in het
Deltaoverleg. Parentes gebruikt uw bijdrage
in hoofdzaak om de excursies en gastlessen
passend bij de projecten financieren.
In de volgende nieuwsbrief zullen
wij u informeren over de excursies en
gastlessen die hebben plaats gevonden.

Financiële bijdrage
Via de Deltaleerkrachten hebben
we de brief voor de vrijwillige
ouderbijdrage aan uw dochter of zoon
meegegeven. Zoals u heeft kunnen lezen,
proberen we veel te doen met het geld dat
we van u mogen ontvangen. De kinderen
beleven zoveel extra leerplezier aan
excursies,
gastlessen
en
verrijkingsmaterialen. 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).
We vragen om een vrijwillige bijdrage van
minimaal € 50,- Natuurlijk mag u ook meer
geven. Is € 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 kenbaar
bij de directie van IKC de Piramide.
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