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Schooljaar 2018-2019 voorbij gevlogen! 

 

Schooljaar 2018-2019 zit er weer 
op. Hoogste tijd voor ons als stichting 
Parentes om u te informeren over het 

afgelopen schooljaar. U heeft misschien al 
via uw zoon of dochter gehoord over een 
aantal van de door ons 

gefinancierde  activiteiten. Graag zetten we 
alles voor u op een rijtje.  

In alle drie de Deltaklassen gingen 

de kinderen op pad. Passend bij het project 
bezochten ze diverse musea maar soms ook 
een bedrijf. Er waren verschillende 

gastlessen en workshops in de klassen. 
Sommige gastlessen werden door Delta-
ouders verzorgd. Dat vinden we geweldig. 

Mocht u het leuk vinden een keer een 
gastles te verzorgen in één van de klassen, 
dan kunt u dat altijd aangeven bij de juffen 

of de contactouder van de klas.  Al deze 
excursies en  activiteiten zijn mogelijk 
dankzij uw financiële bijdrage. We hopen 

dat de kinderen er van genoten hebben.  
  Het muziekprogramma van het 

Koorenhuis en het Residentieorkest werd dit 

schooljaar voortgezet. Vorig jaar was er nog 
sprake van wat opstartproblemen. Dit jaar 
verliep de samenwerking soepel. Er werden 

muzieklessen verzorgd door musici, 
concerten bezocht en zelfs meegespeeld en 
gedirigeerd. Volgend jaar wordt dit 

programma vervolgd.  
De lessen Frans werden ook dit 

schooljaar enthousiast ontvangen door de 

leerlingen. We hebben het geluk een 
enthousiaste vakdocent te hebben die tegen 
een kleine onkostenvergoeding voor een 

weldoordacht lesprogramma zorgt. Ook 
voor het komende schooljaar gaan we dit 
weer financieren en staan vreemde talen op 

het programma van de Deltaklassen. 
Als stichting blijven we 

voortdurend nadenken over goede 
aanvullingen op het onderwijs en 
overleggen we met directie en leerkrachten  
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waarin we kunnen ondersteunen. Heeft u 
leuke ideeën voor excursies of vaklessen, 

dan horen we die graag.  
  In deze nieuwsbrief geven we een 
summier overzicht van onze inkomsten en 

uitgaven. Een aantal excursies waren gratis 
waardoor we in tegenstelling tot andere 
jaren nu wat extra geld in kas hebben. 

Hierdoor wordt de financiering van 
excursies, verrijkingsmateriaal en nog te 
ontvangen facturen voor voorgaande 

excursies aan het begin van het nieuwe 
schooljaar iets gemakkelijker.   
  Wij hopen dat jullie net als 

wij  concluderen dat we met de ouderlijke 
bijdrage mooie dingen mogelijk maken in 
het Deltaonderwijs. Directie, leerkrachten, 

contactouders en u, samen  zorgen we 
ervoor dat uw dochter en/of zoon met 

plezier naar school gaat. Want daar gaat het 
uiteindelijk om. Namens Parentes wens ik u 
en uw gezin alvast een fijne zomervakantie 

toe.  
 

Marc Horrée 
Voorzitter  
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Parentes 

 
Voor het komende schooljaar zijn 

wij dringend op zoek naar ouders die het 

leuk vinden om te helpen binnen Stichting 
Parentes. We zoeken nieuwe bestuursleden 
en mensen die onder andere willen helpen 

met fondsenwerving, ideeën en initiatieven 
aandragen en het onderhoud van de 
website.  

De taak van Stichting Parentes is 
duidelijk afgebakend. Zij beheert de 
bijdragen van de ouders van de 

Deltaklassen en zorgt voor financiële 
ondersteuning van het Deltaonderwijs. 
Parentes bepaalt niet wat de inhoud van de 

projecten en de bijbehorende activiteiten is. 
De invulling van de projecten wordt 
verzorgd door het Deltateam met hulp en 

ondersteuning van de contactouders.  
 De afgelopen jaren is er met 

school hard gewerkt om de continuïteit van 

het programma te waarborgen. Als bestuur 
zorgen we er samen voor dat alle 

activiteiten doorgang kunnen vinden. Dit 
vraagt slechts een aantal uur werk op 
jaarbasis, maar de impact van uw bijdrage 

aan de continuering van het Deltaonderwijs 
is enorm.  

Wij kijken uit naar uw reacties op 

ons e-mailadres: info@parentes-
zoetermeer.nl 

 

Verrijkingsmaterialen 

 
  Net als in de afgelopen jaren heeft 
stichting Parentes ook dit jaar een deel van 
het verrijkingsmaterialen aangeschaft. U 

moet hierbij denken aan werkboekjes en 
ander lesmateriaal. In alle drie de 
Deltaklassen biedt het door ons 

gefinancierde verrijkingsmateriaal extra 
uitdaging naast het gewone lesprogramma.  
   

Excursies en gastlessen 

 
  Dit jaar werden er weer leerzame 
excursies en activiteiten georganiseerd in 
de Deltaklassen. We hadden dit jaar het 

geluk dat er verschillende gratis activiteiten 
georganiseerd konden worden zoals de 
museumlessen bij het Rijksmuseum van 

Oudheden en Museum Boerhaave en dat er 
verschillende ouders bereid waren 

kosteloos gastlessen te verzorgen in de 
klas. 
  Met uw bijdragen werden de 

volgende excursies, gastlessen en 
activiteiten gerealiseerd: 

 
Groep 3/4b 
Ruimte : 
Bezoek Planetarium Leiden 
Egypte : 
Museumles  “Goden van Egypte” - RMO 
Museumles  “Egypte” - RMO 
Van Gogh : 
Museumles “Brieven aan Vincent” - Van 
Gogh museum 
Zintuigen: 
5  gastlessen door J. Kanbier 
Water : 
Museumles “Waterwolf in waterland” - 

Museum Boerhaave 
 
Groep 5/6b 
Brein: 
Workshop “Hoe leer jij?” – N. Arabi, 
kindercoach NA Learning 
Gastles “Hoe werken je hersenen?” – J. 

Kanbier 
Ondernemen: 
Gastles “Jong ondernemen” – J. Brouwers 
Gastles “Ondernemen” – G. Kanbier 
Gastles “Winst berekenen” – S. Michels, 
accountant 
Bezoek Fablab “workshop ondernemen”  
Bedrijfsbezoek Drukkerij Dipas 
Avontuurlijk ontdekken:  
Gastles “Oude talen ontdekken” – L. van 
Kruijssen 
Museumles en rondleiding RMO “Goden van 
Egypte” - RMO 
Museumles “Peperduur- op ontdekking in de 

Gouden Eeuw” – Museum Boerhaave 
Uitvindingen: 
Museumles “Stroomt geeft energie” – 

Museum Boerhaave 
Fablab - workshop 3D ontwerpen 
Bezoek “Ontdekhoek” 
 
Groep 7/8b 
Robotica: 
Workshop “Lego Mindstorms” – TU Delft 

(deze is gefinancieerd door een ouder) 
DNA: 
Meerdere gastlessen door J. Kanbier 

Klimaat: 
“Klimaatstudio” – Museum Museon 
Water: 
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Museumles  “Droge voeten”- Museum 
Boerhaave 

 

Muziekonderwijs 

 
   Het muziekonderwijs, verzorgd 
door het Koorenhuis in samenwerking met 

het Residentieorkest, is zijn tweede jaar in 
gegaan. Het programma is aangepast aan 
hoogbegaafde kinderen. Het programma is 

bedoeld voor groep 6, 7 en 8. Voor de 
Piramide is een uniek programma 
ontwikkeld waardoor de kinderen 

gedurende 6 jaar kunnen genieten van deze 
kennismaking met alle aspecten van 
klassieke muziek en orkesten.  De muziek-

docenten hebben ervaring met het geven 
van muziekles aan hoogbegaafde leerlingen 
en bieden met hun programma een 

doorlopende, uitdagende leerlijn aan.  
  De kinderen van de drie 
Deltaklassen hebben elk hun eigen 

programma doorlopen.                                                                                
 

Groep 3/4b: het programma bedoeld voor 
regulier groep 6. Dit zijn 3 lessen en bezoek 
van het  meespeelconcert 
Groep 5/6b: het programma bedoeld voor 
groep 7. Dit zijn 6 lessen, het 
meespeelconcert en bezoek van het 

dirigeerconcert 
Groep 7/8b: het programma bedoeld voor 
groep 8. Dit zijn 3 lessen voor het 

dirigeerproject, het dirigeerconcert en  
bezoek van het meespeelconcert.  

 

  De kosten voor dit programma 
zijn € 11,50 per leerling. Als we u vertellen 
dat een bezoek aan één concert van het 

Residentieorkest € 8,- per leerling kost en 
één gastles in de klas tussen de € 3,50 en € 
6,- per leerling dan begrijpt u dat het 

programma interessant is.  
We hebben dit schooljaar de lessen kunnen 
financieren door uw ouderbijdrage. Voor 

volgend schooljaar zijn we op zoek naar 
sponsoring voor dit programma. Heeft u 
ideëen over sponsoring van dit 

muziekonderwijs, laat het ons weten! 
Daarnaast zijn we in overleg met ouders die 
hun tijd en muzikale talent aangeboden 

hebben om het muziekaanbod in de klassen 
verder uit te breiden. Daarover hoort u 
volgend schooljaar meer. Wilt u ook uw 

muzikale hulp aanbieden, dan horen wij dat 
graag. Wilt u meer weten over het 

programma van het residentieorkest, kijkt 
u dan hier: 
https://www.residentieorkest.nl/educatie/b

asisonderwijs/lange-leerlijn/ontdek-het-

orkest/. 

 
EHBO 
 

Een aantal jaren geleden hebben 
wij in groep 7-8b voor het eerst een EHBO-
cursus georganiseerd. Inmiddels is deze 

cursus een vast onderdeel geworden van 
het Deltaprogramma dat iedere twee jaar 
terugkeert. Wij vinden het belangrijk dat elk 

kind in de Deltaklassen de basisschool 
verlaat met een EHBO-diploma op zak. We 
hebben al regelmatig terug gehoord van 

kinderen dat de opgedane kennis rust en 
houvast gegeven heeft in een eerste hulp 
situatie. Voor volgend schooljaar staat dit 

programma weer gepland. 

 
Science 

 
In groep 5/6b zijn afgelopen 

schooljaar weer bijzondere sciencelessen 
verzorgd door Ariane Boere (moeder van 
Falko 5/6b). De lessen zijn uitdagend en 

sluiten elke keer perfect aan bij het lopende 
project. De 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 volgend jaar weer een vervolg op. 
Ook hopen we dergelijke sciencelessen in 

de andere Deltaklassen te realiseren in de 
toekomst. Mocht u daar hulp in willen 
bieden, zien we u bericht graag tegemoet.  

 

Vreemde talen  
 

In het afgelopen schooljaar zijn de 
kinderen weer verder gegaan met vreemde 
talen. Parentes financieert de vaklessen 

vreemde talen met uw bijdrage. De kosten 
voor de licentie voor het talenprogramma 
`Languagenut` is samen met de directie 

gedeeld.   
Door deskundige vakdocenten 

wordt sinds een aantal jaren voor een 

doorlopende leerlijn gezorgd. De lessen 
worden aangeboden op een manier die de 

meeste kinderen erg aanspreekt.  

https://www.residentieorkest.nl/educatie/basisonderwijs/lange-leerlijn/ontdek-het-orkest/
https://www.residentieorkest.nl/educatie/basisonderwijs/lange-leerlijn/ontdek-het-orkest/
https://www.residentieorkest.nl/educatie/basisonderwijs/lange-leerlijn/ontdek-het-orkest/
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De Franse vakdocent is Olga 
Buters. U kunt meer over haar 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. 

Daarnaast wordt het Franse 
lesprogramma volgend jaar uitgebreid met 
het digitale uitwisselingsprogramma 

eTwinning, te beginnen in groep 7/8b. De 
kinderen gaan dan digitaal (o.a. via Skype) 
contact leggen met een klas met 

leeftijdgenootjes in het buitenland. Ze 
kunnen hun Franse (en eventueel Engelse) 
kennis dan direct gaan toepassen. In groep 

7/8b wordt daarnaast met werkboeken 
gewerkt van een uitdagende lesmethode. 
Deze werkboeken worden volgend jaar door 

de directie betaald.  
Juf Olga hoopt met dit unieke 

programma te bereiken dat de leerlingen 

straks op de middelbare school veel plezier 
zullen ondervinden van de opgedane 
voorkennis en met zelfvertrouwen de 

Franse lessen tegemoet treden. De gekozen 
lesmethode is tevens een goede 
voorbereiding voor de kinderen die in de 

toekomst het Delf-examen willen doen.  
We hopen volgend jaar ook een 

voortzetting te zien van de Japanse lessen. 

 
Groep 8 succes gewenst! 
 
  De kinderen van groep 8b 
vertrekken naar het voortgezet onderwijs. 

We wensen hen een hele fijne tijd op het 
voortgezet onderwijs en hopen dat deze 
kinderen een hele fijne tijd gehad hebben 

op de Piramide.  

 
Deltajuffen bedankt! 
   
  We willen even stilstaan bij de 

inzet van de juffen van de Deltaklassen. 
Deze drie kanjers hebben het afgelopen 
schooljaar keihard gewerkt om onze 

kinderen een fantastische tijd te geven.  
  Het is een enorme uitdaging om 
de reguliere lesstof zodanig te compacten 

dat er ruimte komt voor alle verrijking, 
verbreding en verdieping die het 
Deltaonderwijs zo bijzonder maken.  

  Juf Ingrid, Ramona en Ceska 
hebben het afgelopen schooljaar laten zien 

dat zij zich meer dan 100 % inzetten voor 
onze kinderen. Bedankt daarvoor! We 
wensen hen een welverdiende vakantie! 

 

Financiën Parentes 
 

  Ons financiële plaatje over het 
schooljaar 2018-2019 ziet er als volgt uit.  
 

Inkomsten: 
 
Ouderbijdrage 

Groep 3/4b:€   970,- 
Groep 5/6b:€ 1035,- 
Groep 7/8b:€   600,- 

Totaal      € 2605,- 
Opmerking: ouders van 5 kinderen hebben 
hun vrijwillige bijdrage niet betaald. 

Sommige ouders hebben meer betaald. 
 
Uitgaven: 

 
Verrijkingsmateriaal: € 149.70 

Franse les: € 247,- 
Muziekonderwijs: € 667,- 
Parkeerkosten excursies: € 104,- 

Excursies 2017-2018: 190,- 
Excursies 2018-2019: 739,60 
Sciencelessen: € 76,- 

Totaal (per 16.7.2019) € 2173,- 
 
Opmerking: We verwachten nog enkele 

rekeningen van excursies en verrekeningen 
met de directie, waarna we de balans 
tussen inkomsten en uitgaven compleet 

kunnen maken. Het geld dat per klas 
binnenkomt, wordt besteed aan die klas.  
 Ouders die gedetailleerdere informatie 

over onze financiën willen, kunnen altijd 
contact met ons opnemen. 
   

Financiële bijdrage 

 

  Ook voor het komende schooljaar 

2019-2020 vragen wij weer 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.  

 

http://www.defransejuf.nl/
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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). 
 


