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Het
eerste
gedeelte
van
schooljaar 2014-2015 zit er bijna op. De
kerstvakantie staat alweer voor de deur.
Hoog tijd voor Parentes om u te
informeren over de ontwikkelingen die de
afgelopen
maanden
hebben
plaatsgevonden. Voor Parentes waren het
namelijk zeer vruchtbare maanden waarin
veel is gebeurd. Niet alles zal bij u bekend
zijn. Vandaar ook dat ik u middels deze
eerste nieuwsbrief van dit schooljaar op de
hoogte wil brengen.
Vanaf 1 september zijn onze
nieuwe bestuursleden Janneke Bakker en
Anne Rein gestart. Zij hebben allebei veel
zin in deze nieuwe uitdaging. Elk met hun
eigen achtergrond zullen zij een bijdrage
leveren aan het reilen en zeilen van de
stichting.
Eind september vond het jaarlijks
gezamenlijk overleg plaats tussen de
directie, OPOZ en Parentes. Ik kan u
mededelen dat het een zeer positief
overleg was. De directie en OPOZ hebben
de doelstellingen ten aanzien van de
invulling van het Deltaonderwijs op IKC de
Piramide zeer helder. Verderop in de
nieuwsbrief zult u hiervan een kort verslag
lezen. Het verheugt mij u te vertellen dat
alle neuzen
dezelfde kant op staan!
Positiviteit en communicatie zijn de
belangrijkste
kernwoorden
voor
dit
schooljaar. IKC de Piramide, ouders en
kinderen moeten trots zijn op het
Deltaonderwijs en dit ook op allerlei
manieren uitstralen.
Parentes heeft tijdens bovengenoemde overleg wederom aangegeven
ondersteunend te willen zijn binnen het
Deltaonderwijs. Het Deltaonderwijs moet
te allen tijde onderscheidend zijn van
regulier onderwijs. Dit betekent dat naast
taal, rekenen en de projecten ook veel
aandacht moet worden besteed aan
verrijkingsmateriaal en de specifieke
Deltavakken. Op verzoek van de directie
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heeft Parentes daarom een aantal externe
partijen benaderd die kunnen bijdragen
aan de invulling van deze Deltavakken. Zo
hebben wij SIZO benaderd voor de
invulling van ICT. Voor het vak Science zal
een student van de TU Delft gastlessen
verzorgen in de drie Deltaklassen. Met TNO
staat voor januari een afspraak gepland.
Verderop in de nieuwsbrief leest u hierover
meer.
Via de “Dutch Innovation Factory”
hopen wij de kinderen de mogelijkheid te
bieden om meer bij bedrijven achter de
schermen te kijken. Natuurlijk gaan ook
de excursies aansluitend op de projecten
gewoon door. Ook daarover verderop
meer.
Ik hoop dat u door het lezen van
deze nieuwsbrief weer op de hoogte bent
van
de
ontwikkelingen
van
het
Deltaonderwijs op IKC de Piramide en de
bijdrage van Parentes. Dat is ook onze
belangrijkste doelstelling: een betere
communicatie van ons als stichting naar u
als ouder/verzorger. Namens Parentes
wensen
wij
iedereen
alvast
fijne
kerstdagen en een gelukkig 2015.

Marc Horrée
Voorzitter
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het Deltaonderwijs, maar staan misschien
niet altijd stil bij de mogelijkheden die een
leerkracht heeft bij de invulling van dit
onderwijs. Externe partijen zullen hierin dit
schooljaar ondersteunig bieden.
Afgelopen jaar was er duidelijk
een terugloop van het aantal ouders dat de
vrijwillige ouderbijdrage betaalde. Toch
willen we ook dit jaar weer streven naar
minimaal 6 excursies, bedrijfsbezoeken en
gastlessen. Om deze te kunnen realiseren
is geld nodig. Parentes wil fondsen
benaderen
voor
meer
financiële
ondersteuning. De directie heeft tijdens
ons overleg aangegeven de ideeën voor de
excursies tijdig uit te werken en Parentes
hierover te informeren, zodat de nodige
financiele ondersteuning gezocht kan
worden.

Vanwege
het
vertrek
van
Véronique Schutgens en Erna Luijendijk
moest Parentes op zoek gaan naar nieuwe
bestuursleden voor haar stichting. Het is
voor
de continuïteit
en
het
goed
functioneren van de stichting belangrijk
dat alle Deltaklassen vertegenwoordigd
zijn in Parentes.
Anne Rein, moeder van Jelle uit
groep 3/4 en Lena uit groep 5/6, en
Janneke Bakker, moeder van Luc uit groep
5/6 en Nina uit groep 7/8, gaven aan veel
zin te hebben in deze nieuwe uitdaging.
Samen hopen we er een succesvol
Deltajaar van te maken.

Eind
september
hebben
de
directie van IKC de Piramide, OPOZ en
Parentes om de tafel gezeten voor het
jaarlijkse overleg. Kort hebben we het
afgelopen schooljaar geëvalueerd. Veel
belangrijker
waren
de
plannen
en
doelstellingen voor het nieuwe schooljaar.
Positiviteit
en
communicatie,
de
kernwoorden van ons overleg.
OPOZ vindt het Deltaonderwijs
erg belangrijk. Alleen IKC de Piramide
verzorgt binnen de scholengroep OPOZ
deze
bijzondere
vorm
van
hoogbegaafdenonderwijs. OPOZ is hier
zeer trots op en vindt dat alle betrokken
partijen deze trots zou moeten uitstralen.
Hierbij speelt de communicatie een zeer
belangrijke rol. OPOZ is dan ook van
mening dat de school met een helder
beleid over het Deltaonderwijs naar buiten
moet treden. Daarmee zullen niet alleen
ouders van de Deltakinderen beter
geinformeerd worden, ook ouders van
nieuwe kinderen voor de Deltaklas zullen
via diverse kanalen een duidelijk verhaal
krijgen over het Deltaonderwijs.
Een initiatief om dit doel te
realiseren is het oprichten van een PRwerkgroep om via de media (denk aan
lokale krantjes, sociale media,…) de
activiteiten van de Deltaklassen meer in
het nieuws te brengen.
Tevens is besloten dat Parentes
een
aantal
externe
partijen
gaat
benaderen die kunnen zorgen voor een
aanvulling binnen het Deltaonderwijs.
Ouders hebben hoge verwachtingen van
www.parentes-zoetermeer.nl

Parentes heeft in oktober contact
gezocht met SIZO. SIZO staat voor “Snelle
implementatie
van
ICT
voor
het
Zoetermeerse Onderwijs”. SIZO verzorgt
gratis lessen voor kinderen en leerkrachten
met als doel een beter gebruik van ICT
binnen het onderwijs. Eén van de
doelstellingen van Parentes is om samen
met school een zinvolle invulling te geven
aan het Deltavak ICT. Op vrijdag 28
november mochten de drie Deltaklassen
alvast deelnemen aan een workshop in het
kader van de “Hour of Code”. The hour of
Code vond officieel plaats van 8 - 12
december. Het is mede geinitieerd door
Google, Microsoft, Facebook, Dropbox en
vele andere bekende namen binnen de
computerwereld. Doel is kinderen over de
hele
wereld
bewuster
maken
dat
programmeren steeds belangrijker wordt.
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De
kinderen
van
de
drie
Deltaklassen hebben gedurende anderhalf
uur een workshop programmeren gehad.
Ze leerden door middel van het toepassen
van de juiste commando's hoe bewegingen
in een game tot stand komen. De
workshop is de eerste aanzet tot meer ICT
in de Deltaklassen. Alle kinderen hebben
een eigen inlogcode waarmee ze in de
komende maanden in de klas verder gaan
met Hour of Code.

Meester Hans Knies verzorgde de
afgelopen paar jaar met veel enthousiasme
de technieklessen voor het Deltaonderwijs.
Afgelopen schooljaar heeft meester Hans
bijvoorbeeld in overleg met school diverse
onderwerpen de revue laten passeren in de
drie Deltaklassen (zie www.parenteszoetermeer.nl). De lessen werden altijd
heel enthousiast ontvangen door de
kinderen.
Meester Hans is recentelijk met
pre-pensioen gegaan. Hij wilde altijd al een
mooie reis per zeilboot gaan maken. Dat is
zijn grote droom. Door de voorbereidingen
die een dergelijke reis vergen, zijn de
technieklessen helaas niet meer mogelijk.
Namens Parentes danken wij
meester Hans voor zijn enorme inzet. We
wensen hem veel plezier op zijn reis en
een behouden terugvaart.

Op verzoek van de directie heeft
Parentes contact opgenomen met StuD in
Delft.
StuD
staat
voor
studentenuitzendbureau Delft. Via StuD werken
studenten van de TU Delft bij diverse
bedrijven. Wij hebben StuD gevraagd te
zoeken
naar
een
student
die
op
regelmatige basis een
gastles kan
verzorgen. De gastlessen zullen in het
teken staan van een wiskundig of
natuurwetenschappelijk onderwerp.
Al snel vonden we in Matthew
Covers een geschikte kandidaat. Matthew
heeft een Bachelor degree in Luchtvaarten
Ruimtevaarttechniek,
hij
is
tweedegraads wiskundedocent en is nu
bezig met zijn Master in Space Engineering
aan de TU. Kortom een interessant persoon
die de kinderen veel te bieden heeft.
Op 10 december heeft Matthew
aan alle drie de groepen een gastles van
één uur gegeven. Vliegende eieren,
aerodynamische constructies van Knex,
raketlanceringen,…
De
kinderen,
leerkrachten
én
Matthew
waren
enthousiast. Deze lessen krijgen na de
kerstvakantie zeker een vervolg. Parentes
zal zoeken naar manieren om de financiële
continuiteit te garanderen.

www.parentes-zoetermeer.nl

In de maand van de wetenschap
(oktober) is Parentes in contact gekomen
met iemand van TNO. Het leek ons leuk
om een keer bij TNO een kijkje achter de
schermen te kunnen nemen. TNO raakte al
snel enthousiast over de doelgroep.
Tenslotte zijn onze kinderen in hun ogen
TNO werknemers van de toekomst. Begin
januari staat een afspraak gepland met
TNO waarin IKC de Piramide, TNO en
Parentes
gaan
kijken
wat
de
mogelijkheden
zijn
om
tot
een
samenwerking te komen.
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Aan het eind van vorig schooljaar
hebben wij van de directie per groep al een
voorlopige planning ontvangen. Voor groep
3/4 en 5/6 staan zes excursies gepland.
Groep 7/8 heeft vijf excursies gepland en
een EHBO cursus. Deze cursus zal
waarschijnlijk in januari plaats vinden.
Op 12 november is er een overleg
geweest
tussen
directie,
de
Deltaleerkrachten, de contactouders en
Parentes. Tijdens dit overleg hebben we de
planning van de excursies begesproken.
De excursies die al hebben plaats
gevonden, zijn:

Ook voor het schooljaar 20142015 heeft Parentes in overleg met school
weer het nodige verrijkingsmateriaall
aangeschaft.
Op
onze
website
www.parentes-zoetermeer.nl vindt u
hierover meer informatie. De school heeft
ervoor gezorgd dat er voor het Sterpakket
weer voldoende werkboekjes zijn. Hiermee
kunnen de kinderen weer een hoop
verrijkingswerk doen.
Vanaf 1 september 2014 is de
licentie van “LanguageNut” geactiveerd.
Languagenut,
onderdeel
van
het
Sterpakket, is 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)
Een aantal kinderen van groep
3/4, 5/6 en 7/8 zijn al gestart. Zij ervaren
het programma als
zeer leuk en
leerzaam. Dit programma kan natuurlijk
ook in het reguliere onderwijs worden
ingezet vanaf groep 1.
De licentie heeft een geldigheid
van 6 maanden. Voor afloop van de
licentie gaan we evalueren waarna we
samen met de directie besluiten of we de
licentie zullen verlengen.
Tevens willen wij u mededelen
dat de problemen rondom het STER
softwarepakket zijn opgelost. Inmiddels
werken de leerkrachten van zowel Delta
alsook regulier met het kindvolgsysteem
waarmee
de
leerkracht
de
diverse
verrijkingsactiviteiten kan volgen. De
school zal u nog informeren op welke wijze
de resultaten hiervan aan u kenbaar
worden gemaakt.

Groep 3/4:
Rijksmuseum van Oudheden: de Grieken
Meijendel: paddenstoelentocht

Groep 5/6:
Gemeentemuseum Den Haag:Romantische
mode
Groep 7/8:
Rijksmuseum van Oudheden Leiden: de
IJstijd

Afgelopen schooljaar waren er
veel ouders die om diverse redenen de
jaarlijkse bijdrage van € 50 per kind niet
hebben
betaald.
Dat
heeft
zeker
consequenties gehad voor het aantal
excursies dat wij konden financieren. Dat
wilden
wij
dit
schooljaar
anders
aanpakken. Tenslotte vinden wij dat de
excursies echt een toegevoegde waarde
bieden aan het Deltaonderwijs. Gelukkig
denkt de directie hier net zo over.
www.parentes-zoetermeer.nl
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Na het uitzenden van onze brief
over de vrijwillige financiële bedrage
hebben veel ouders hun bijdrage gelijk
overgemaakt. Daar zijn we natuurlijk erg
blij mee. We kunnen hiermee de eerste
geplande excursies en gastlessen ook in
financieel opzicht realiseren. Aan de
ouders die nog niet betaald hebben,
zouden we willen zeggen: met uw bijdrage
draagt u bij aan dat stuk extra verrijking
waar uw kind zoveel plezier aan beleeft.
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.

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@parenteszoetermeer.nl

Hieronder
volgt
een
kort
overzicht van de stand van zaken per
groep. Houdt u wel rekening met het feit
dat sommige ouders vanwege hun
financiële situatie niet of minder kunnen
betalen. Daar hebben we natuurlijk alle
begrip voor.
Groep 3/4
Aantal kinderen: 12
Beoogde totale bijdrage: € 600,Ontvangen t/m 15 december 2014: €450,Groep 5/6
Aantal kinderen: 15
Beoogde totale bijdrage: € 750,Ontvangen t/m 15 december 2014: €500,Groep 7/8
Aantal kinderen: 15
Beoogde totale bijdrage: € 750,Ontvangen t/m 15 december 2014: €460,-

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.
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