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  Maandag gaat het nieuwe 
schooljaar van start. We hopen dat 
iedereen een leuke zomervakantie heeft 
gehad. Als Parentes kunnen we terugkijken 
op een geslaagd schooljaar 2014-2015. 
Met onze financiële middelen hebben we 
alle gewenste excursies kunnen realiseren.  
 
  Ook in de laatste 8 weken van 
het schooljaar hebben alle drie de klassen 
nog een leuke excursie gedaan. Daarnaast 
zorgde uw bijdrage voor een superleuk  
Heboconproject met een spannende finale.  
Matthew Covers van TU Delft verzorgde 
weer een techniekles voor groep 3/4 en 
5/6. Ook de laatste twee lessen Japans 
werden enthousiast ontvangen door de 
kinderen en leerkrachten. Alle kinderen 
hebben genoten van deze extra activiteiten  
en hopen dat deze volgend schooljaar 
opnieuw zullen plaatsvinden.  
 
  Voor groep 7/8 zijn de maanden 
mei en juni erg druk geweest omdat er 
veel geoefend moest worden voor de 
musical. Het resultaat was mooi, grappig 
en heel professioneel. Complimenten 
namens Parentes aan juf Ellen en aan de 
kinderen van groep 7/8. 
  
  In het nieuwe schooljaar gaan we 
samen met school weer op zoek naar leuke 
excursies passend bij de projecten. Verder 
willen we graag in samenwerking met TU 
Delft en CKC Zoetermeer een vervolg 
geven aan Hebocon. Misschien wel in de 
vorm van een Robotleague waarbij de 
kinderen van de Piramide zullen strijden 
tegen andere scholen van de OPOZ groep.  
Tevens heeft Fem van Brenk, mede- 
organisator van Hebocon, aangegeven zich 
te willen inzetten voor een uitbreiding van 
het aanbod op het gebied van techniek.  
 
  Zoals u ziet, zijn er voor het 
nieuwe schooljaar alweer mooie plannen. 
En met uw financiele hulp zullen wij zeker 
weer kunnen bijdragen aan de realisatie 
van deze plannen.  

 
    augustus 2015 
 
 
  Verder heb ik een oproep aan   
alle ouders. Parentes is op zoek naar 
mensen die het bestuursteam willen 
versterken. Janneke Bakker is per juli 
2015 gestopt als bestuurslid van Parentes, 
waardoor een vacature ontstaat. Wie van 
jullie wil deze leuke uitdaging aangaan? 
 
 Tot slot wil ik alle contactouders, 
hulpouders, leerkrachten en directie van 
de Piramide bedanken voor de fijne 
samenwerking. Ik wens iedereen een  
goede start van het nieuwe schooljaar. 
 

Marc Horrée 
voorzitter  
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Zoals u al heeft kunnen lezen, 
heeft Janneke Bakker afscheid genomen 
van de stichting Parentes. Naast haar 
deelname aan Parentes, maakte zij 
afgelopen jaar deel uit van de PR-groep 
van IKC de Piramide. Zij wil haar aandacht 
komend schooljaar richten op haar taken 
in de PR-groep. 
  Parentes wil Janneke bedanken 
voor haar inzet. We wensen haar veel 
succes in de PR-groep van IKC de 
Piramide.  
 

   
  Het bestuur van stichting 
Parentes bestaat op dit moment uit twee 
personen Marc Horrée (vader Charlotte  
7/8b en Elizabeth 3/4b) en Anne Rein ( 
moeder Lena 7/8b en Jelle 5/6b) 
  Ouders die interesse hebben om 
het bestuur te versterken, zijn van harte 
welkom. Daarnaast kunnen we hulp 
gebruiken bij de volgende taken: 
- actief op zoek naar sponsors 
- invullen en bijhouden van onze website   
 

   
  Voor de leerlingen van groep 8 en 
sommigen van groep 7 is er een einde 
gekomen aan het basisonderwijs. Wij 
hopen dat zij een leuke tijd hebben gehad 
op de Piramide! Parentes wenst ze veel 
succes op het voortgezet onderwijs.    

 
 
In mei heeft Natasja de Kok de 

laatste twee lessen japans gegeven. Zowel 
kinderen van de drie Deltaklassen alsook 
de juffen vonden deze lessen erg leuk. We 

gaan zeker proberen om in het nieuwe 
schooljaar hieraan een vervolg te geven.  

Op 11 juni vond in het theater 
van het CKC Zoetermeer de spannende 
Heboconfinale plaats. Onder toeziend oog 
van jurylid Ing. Guus Liqui Lung van de 
afdeling Robotica van de TU Delft, streden 
elf teams van groep 5/6b en 7/8b voor drie 
prijzen: de prijs voor de uiteindelijke 
winnaar, voor meest originele ontwerp en 
voor degene met de minste strafpunten.  

  De wedstrijden verliepen heel 
sportief met aanmoediging vanuit het 
publiek voor alle teams. Het was leuk om 
te zien dat velen van u aanwezig waren bij 
deze spannende finale. De prijzen werden 
uitgereikt door de Zoetermeerse 
wethouder, de heer Paalvast. In het 
nieuwe schooljaar zouden we hier graag 
een vervolg aan willen geven. We gaan 
hierover in gesprek met het CKC 
Zoetermeer en de heer Liqui Lung.  

 
Nieuwsplatform Dichtbij besteedde via hun 
huis aan huis krantje en hun website ook 
aandacht aan de Heboconfinale.  
Zie onderstaande links: 
www.dichtbij.nl/haaglanden-
noord/artikel/4036274 
www.dichtbij.nl/...noord/.../scholieren-
piramide-voeren-robotstrijd.aspx 

 

   
  Matthew Covers van de TU Delft 
heeft op 3 juli zijn laatste techniekles 
gegeven. In groep 3/4b was er een korte 
les over luchtdruk waarna er 4 proeven 
werden uitgevoerd. In groep 5/6b werd de 
beweging van de planeten nagebootst om 
erachter te komen of de planeten om de 
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zon draaien, of zoals men vroeger dacht, 
alles rondom de aarde draaide.  
  Door het werk voor zijn studie en 
het succes van zijn bedrijf kan Matthew 
geen lessen meer geven. We proberen 
samen met hem een geschikte opvolger te 
vinden voor het nieuwe schooljaar.  

   
  In de laatste weken hadden alle 
klassen nog een zeer leuke excursie, 
passend bij hun project. 
  Op 27 mei ging groep 3/4 terug 
in de tijd naar de Middeleeuwen. 
Kasteelschutter Rob vertelde de kinderen 
over de gewoonten in die tijd. Ze mochten 
met pijl en boog schieten en met zwaarden 
vechten  

  Groep 5/6 werd getrakteerd op 
een hele bijzondere excursie tijdens het 
project over de Grieken en de Romeinen. 
Op 9 juni gingen zij naar Woerden waar zij 
een uitleg kregen over de Romeinen die in 
dat gebied geleefd hadden. Vervolgens 
gingen ze varen met een replica van een  
Romeins schip. 

   Aansluitend op de Japanse 
lessen bezocht groep 7/8 het Sieboldhuis 
in Leiden. Ze gingen op ontdekkingsreis 
door Japan en kregen een workshop  
Manga tekenen. Zowel de juf als de 

kinderen vonden de kennismaking met dit 
bijzondere land heel boeiend en hebben 
genoten van de creatieve workshop. 

 
  Hieronder een overzicht van de 
uitgaven  van het schooljaar  2014-2015. 
Als stichting mochten we dit schooljaar 
niet ontevreden zijn met de bijdrage die u 
als ouder gegeven hebt. Uw bijdragen 
gecombineerd met onze reserves hebben 
weer veel mogelijk gemaakt voor de 
kinderen.  
 
Groep 3-4 
Totaal betaald door ouders: € 550,-  (€ 
600,- begroot) 
Totaal betaald aan excursies: € 145,- 
 
Groep 5-6 
Totaal betaald door ouders: € 775,- (€ 
800,- begroot) 
Totaal betaald aan excursies: € 504,- 
 
Groep 7-8 
Totaal betaald door ouders: € 510,- (€ 
750,- begroot) 
Totaal betaald aan excursies: € 445,- 
 
Verder hebben we van uw geld nog het 
volgende betaald: 
 
Verrijkingsmaterialen : € 922,- 
Technieklessen: € 320,- 
Heboconlessen: € 231,- 
Licentie Laguagenut: 356,- 
Japanse lessen: € 360,- 
 
 
 
 
 


