Januari 2016

Een nieuw jaar, nieuwe mogelijkheden
Wij
bieden
u
onze
eerste
nieuwsbrief van het schooljaar 2015-2016
aan. Als stichting Parentes wensen wij u en
uw kind(eren) natuurlijk een gezond en fijn
nieuw jaar toe. Zoals u van ons gewend
bent, brengen we u drie keer per jaar op de
hoogte over onze activiteiten binnen het
Deltaonderwijs. U wilt tenslotte weten wat
Parentes de afgelopen maanden voor uw
kind(eren) heeft betekend. Waar heeft
Parentes zijn (uw) geld aan uitgegeven?
Eerst even wat informatie over
ons bestuur. Ons bestuur is weer compleet.
Natascha Schmale versterkt ons bestuur
vanaf dit schooljaar. Wij zijn erg blij met
haar komst en hopen dat ze nog lang deel
zal uitmaken van ons bestuur. Verderop
kunt u lezen wie zij is en wat haar functie
binnen het bestuur is.
Nu ons bestuur compleet is, kan er
ook weer een jaarlijks overleg plaats vinden
met het OPOZ bestuur. Wij vinden zo’n
overleg altijd erg belangrijk. De OPOZ vindt
dat het Deltaonderwijs een zeer belangrijke
meerwaarde heeft binnen de OPOZ
scholengroep. Dat vinden wij als stichting
fijn om te horen. Tijdens het overleg kijken
we met elkaar naar manieren waarop wij
gezamenlijk onze krachten kunnen inzetten
voor de invulling van deze mooie vorm van
uitdagend onderwijs.
Afgelopen schooljaar 2014-2015
is onze rol binnen het Deltaonderwijs
actiever geworden. Naast de gebruikelijke
financiële ondersteuning hebben wij ook
diverse externe partijen benaderd die
ondersteuning konden bieden aan de
Deltaleerkrachten. Daarnaast zorgden zij
voor een uitdagende toevoeging aan het
Deltaonderwijs. In september 2015 tijdens
ons eerste overleg met de directie van de
Piramide en de Deltacoördinator hebben we
aangegeven hiermee graag door te gaan.
We hebben namelijk allemaal kunnen
constateren dat de kinderen erg blij zijn met
deze extra activiteiten. Ook de leerkrachten
zien de activiteiten van externe partijen als
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een positieve toegevoeging aan het
Deltaonderwijs.
We hebben in de eerste paar
maanden van dit schooljaar al weer erg veel
leuke activiteiten, excursies en gastlessen
kunnen realiseren. Met dank aan de
contactouders, de leerkrachten en alle
hulpouders was dit allemaal weer mogelijk.
Met de start van het nieuwe jaar 2016 zijn
er weer nieuwe mogelijkheden om bij
projecten interessante excursies te regelen.
Heeft u ideeën? Geeft u deze dan door aan
de contactouder van uw klas. Wilt u als
begeleider(chauffeur) deelnemen aan een
excursie? Ook dan kunt u hiervoor terecht
bij de contactouder. Ik kan u verzekeren dat
het bijzonder leuk is al die enthousiaste
kinderen te zien tijdens zo’n excursie.
Marc Horrée
Voorzitter
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Nieuw bestuurslid Parentes

De kenmerken van een hoogbegaafd kind
komen
nagenoeg
overeen
met
bovengenoemde competenties. Kenmerken
waarmee deze kinderen vaak in groep 1 van
de
basisschool
al
kunnen
worden
gesignaleerd. Zij zijn dus bij uitstek
geschikt om deze eigenschappen te
koesteren en verder te ontwikkelen. Met
name door deze kinderen al op jonge
leeftijd te leren met elkaar samen te
werken, zullen zij straks klaar zijn voor de
veranderingen in 21ste eeuw.

Sinds de start van het nieuwe
schooljaar is Parentes op zoek gegaan naar
een derde bestuurslid. Na wat mensen te
hebben gepolst en ook bij leerkrachten te
hebben geïnformeerd, kwamen wij al snel
uit bij Natascha Schmale, de moeder van
Emi Schmale uit 3/4b. Natascha gaf aan
meer betrokken te willen zijn bij het
Deltaonderwijs. Natascha is werkzaam als
leerkracht op basisschool De Hofvijver in
Zoetermeer. Als bestuur van Parentes zijn
wij erg blij met de komst van Natascha. Niet
alleen zal zij de functie van penningmeester
gaan vervullen. Zij zal ook een zeer
effectieve bijdrage gaan leveren op diverse
andere vlakken vanwege haar kennis op het
gebied van basisonderwijs.
Anne Rein, moeder van Lena
(7/8b) en Jelle (5/6b) zal ook dit schooljaar
de functie van secretaris uitoefenen. Marc
Horrée, vader van Charlotte (7/8b) en
Elizabeth (3/4b) houdt de functie van
voorzitter.

21st Century Skills
Steeds meer basisscholen en scholen voor
voortgezet onderwijs implementeren de
21st
century
skils
binnen
hun
onderwijssysteem. U heeft deze term vast
al eens voorbij zien komen. Door
technologie en digitalisering verandert de
maatschappij van een industriële naar een
kennis- en netwerksamenleving. In de
toekomst zal technologie een nog grotere
rol spelen in de samenleving. Werk dat nu
wordt gedaan door mensen, wordt straks
uitgevoerd door machines, of mensen
worden bij hun werk ondersteund door ICT.
Veel
functies
zullen
daardoor
erg
veranderen. Kinderen op de basisschool
moeten nu al worden voorbereid op deze
veranderende samenleving. Zij hebben de
zogenoemde 21ste eeuw vaardigheden
nodig. Alleen dan zijn zij goed voorbereid op
de
toekomst.
SLO
(Stichting
Leerplanontwikkeling Nederland) geeft als
definitie van de 21st century skills de
volgende competenties:






Model ontwikkeld door Kennisnet

ICT
is
een
erg
belangrijk
onderdeel van deze 21st century skills.
Vorig schooljaar heeft Parentes SIZO
(Snelle implementatie van ICT voor het
Zoetermeerse Onderwijs) benaderd. SIZO
verzorgt gratis lessen voor kinderen en
leerkrachten met als doel een beter gebruik
van ICT binnen het onderwijs. Samen met
SIZO zijn de kinderen uit alle drie de
groepen gestart met Hour of Code, een
vorm van programmeren. De kinderen
zullen dit schooljaar weer wekelijks werken
aan Hour of Code. SIZO zal Hour of Code
verder
uitbreiden
om
stagnatie
in
ontwikkeling te voorkomen. Daarnaast
heeft de directie nauw contact met SIZO
over andere ICT programma’s.

Overleg met OPOZ

Creativiteit
Samenwerken
Probleemoplossend vermogen
Kritisch denken

Op 21 januari zal er het jaarlijkse
overleg plaatsvinden tussen OPOZ, IKC de
Piramide en het bestuur van Parentes.
Tezamen
zullen
we
het
schooljaar
2014/2015 evalueren maar vooral ook
praten over het lopende schooljaar en de
toegevoegde waarde van Parentes.

Verder is volgens SLO een betrokken,
ondernemende,
nieuwsgierige
houding
belangrijk in de 21ste eeuw.
www.parentes-zoetermeer.nl
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In het vorige overleg gaf de OPOZ
aan dat de beeldvorming rondom het
Deltaonderwijs zoals dat op IKC de Piramide
wordt gegeven, niet altijd even goed naar
buiten komt. Zowel Parentes alsook de
Piramide zouden door een positievere
communicatie naar buiten dit beeld moeten
veranderen. Het OPOZ bestuur stelde ook
voor om bij Delta-activiteiten meer de
publiciteit op te zoeken. Hierdoor zouden
ouders van Deltakinderen beter geïnformeerd worden. Bovendien zouden ouders
van toekomstige Deltakinderen kunnen zien
welke activiteiten er plaatsvinden binnen
het Deltaonderwijs.
Parentes heeft in de afgelopen
maanden een aantal keer de publiciteit
opgezocht door o.a. foto’s en teksten aan te
leveren bij huis-aan-huis krant Dichtbij.
Onder andere Hebocon, het Zoetermeerse
basisscholendebat en het behalen van het
EHBO diploma voor groep 7/8b kwamen
hierdoor onder de aandacht.

Ook in de komende maanden zullen wij bij
dergelijke activiteiten de media opzoeken.
Parentes heeft tijdens datzelfde
overleg aangegeven op zoek te gaan naar
een aantal externe partijen die kunnen
zorgen voor een aanvulling binnen het
Deltaonderwijs. Ouders hebben hoge
verwachtingen van het Deltaonderwijs,
maar staan misschien niet altijd stil bij de
mogelijkheden die een leerkracht heeft bij
de invulling van dit onderwijs. Tijdens het
overleg zullen we de toegevoegde waarde
van deze externe partijen voor het
schooljaar 2014-2015 evalueren.
Mocht u als ouder nog willen dat
wij namens u iets met OPOZ bespreken
(passend in onze rol als Parentes) dan
horen wij dat natuurlijk graag van u.

Overleg Parentes en IKC de Piramide
Parentes heeft begin september
overleg gehad met de directie van IKC de
Piramide
en
Annemarie
Gips
(Deltacoördinator). Tijdens dit positieve
overleg hebben we voornamelijk gesproken
over wat Parentes voor dit schooljaar weer
kan betekenen. Als stichting willen wij
graag een faciliterende rol blijven spelen
binnen het Deltaonderwijs.
Zoals ieder jaar staan er ook voor
dit jaar weer voor elke klas excursies op het
programma. De excursies sluiten aan bij de
projecten. Als stichting streven we weer
naar zes door Parentes betaalde activiteiten
per klas. Daarnaast proberen we per project
meer gastsprekers naar school te krijgen.
Mocht
u
hierin
zelf
een
bijdrage
kunnen/willen leveren of kent u iemand die
een gastles zou kunnen verzorgen passend
bij het project, neem dan even contact op
met de leerkracht van uw kind(eren) of met
de contactouder van uw klas.
In overleg met de directie heeft
Parentes ook voor dit schooljaar weer
diverse werkboekjes aangeschaft. Naast
werkboekjes voor het Sterpakket zijn ook
werkboekjes gekocht voor onderdelen van
de nieuwe rekenmethodiek.
Dit schooljaar zullen de kinderen
weer Japans krijgen. Zowel de kinderen
alsook de Deltaleerkrachten waren erg
enthousiast over dit vak. Er zullen per klas
weer zes lessen volgen waarvan Parentes
de kosten zal betalen.

Trotse gr. 7/8b kinderen met EHBO-diploma

www.parentes-zoetermeer.nl
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Technieklessen

moment nog niet geheel bekend. Daar
hopen wij u in een volgende nieuwsbrief
meer over te kunnen mededelen. Wilt u
meer lezen over het techniektoernooi dan
kan dat hier: http://techniektoernooi.nl/

Natuurlijk gaan we verder met het
verzorgen van technieklessen. Het enthousiasme bij zowel de Deltakinderen als ook
de leerkrachten is geweldig. De aanpak zal
alleen anders zijn dan afgelopen jaar. In
overleg met de directie van de Piramide
maken we dit jaar geen gebruik van iemand
van de TU Delft. We hebben de Deltaklassen
al ingeschreven voor het landelijk techniektoernooi.
In overleg met de directie is
besloten dat Fem van Brenk (moeder van
Mims gr. 5/6b en Storm gr. 3/4b) dit project
zal
begeleiden.
Fem
wordt
hierbij
ondersteund door Ariane Boere, de moeder
van Falco (gr. 3/4b).

Verrijkingsmaterialen
Zoals u in onze vorige nieuwsbrief
heeft kunnen lezen, heeft Parentes via de
Specsavers-actie een flink bedrag gekregen
(€ 3500,-). Als AMBI stichting mogen wij dit
geld niet in reserve houden. Het geld moet
dus worden uitgegeven. Dat betekent dat
wij dit schooljaar voor uw kind(eren) o.a.
weer mooie verrijkingsmaterialen kunnen
aanschaffen.
Aan het begin van dit schooljaar
heeft
Parentes
diverse
werkboekjes
gekocht. O.a. “Sterrenwerk rekenen en
taal”, “Topklassers”, “Denkwerk” en “Super
denkwerk” met een totaalbedrag van €
430,-. Deze worden wekelijks met veel
plezier door de kinderen gebruikt.
Eind november heeft Parentes
voor groep 3/4b 16 stuks Tekenatlassen
van Lannoo gekocht. Waarde € 190,-.

Techniekles “bruggen bouwen” gr. ¾

Het project start in januari. Fem
zelf zal de kinderen van groep 5/6b en 7/8b
begeleiden. Ariane begeleidt de kinderen
van groep 3/4b. De drie Deltaklassen zullen
met het onderwerp “Tijd” in groepjes elk
hun eigen project uitwerken.
Dit zijn de projecten:
 Groep 3/4b: de zanderige belletjes
 Groep 5/6b: de waterklok
 Groep 7/8b: de vertraagde wekker

Tekenatlas voor kinderen in gr. 3/4

In maart zal de regionale wedstrijd
plaatsvinden in het Science Centre te Delft.
Mocht die gewonnen worden dan is er nog
een
landelijk
wedstrijd
in
het
Openluchtmuseum te Arnhem op 2 juni. Er
zullen ook kinderen uit de reguliere klassen
deelnemen aan dit toernooi.
Aansluitend op het techniektoernooi gaan we proberen vanaf april
opnieuw te starten met
Hebocon.
Aangezien dit afgelopen schooljaar een
groot succes was, hebben we samen met de
directie besloten dit voort te zetten. Hoe dit
project zal verlopen (alleen voor de
Piramide of ook voor een andere
basisschool uit Zoetermeer), is op dit

Voor de kerstvakantie hebben wij
opnieuw van de Deltaleerkrachten een lijst
ontvangen met verrijkingsmaterialen.
Voor groep 3/4 hebben we naast
“Denkwerk” en “Kinheim Het Dierenrijk”
ook de jaarlicentie voor “10Monkeys.com”
gekocht. Voor groep 5/6 zijn “Kinheim
Cryptologische breinbrekers” en “Overal
Dieren”
besteld.
Groep
7/8
kreeg
“Topklassers Cultuur en Wiskunde”. In
totaal gaf Parentes € 475,- uit.
Daarnaast zal Parentes in de
komende week voor alle drie de klassen een
digitale microscoop bestellen, een wens die
de Delta-leerkrachten al een tijdje hebben.
Ook bestellen we nog techniekmateriaal
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zoals Lego technic (gr 5/6b) en Knex (gr
7/8b).

Extra activiteiten:
 Gastles “Statistiek”: door Fem van
Brenk

Excursies en gastlessen

Groep 7/8:
Project EHBO :
 intensieve cursus van tweewekelijkse lessen door Rode Kruis-vrijwilliger
Wouter Parent, afgesloten met het
theorie- en praktijkexamen en
diploma “EHBO leer je zo!” van het
Rode Kruis. Parentes kocht voor alle
kinderen een EHBO theorie- en
werkboek
Project Tropisch regenwoud
 Blijdorp: les “Leven in het Tropisch
regenwoud”en vrij bezoek
Project Mythen en Sagen:
 excursie volgt in 2016
Extra activiteiten:
 Gastles “Statistiek”: door Fem van
Brenk

In het eerste gedeelte van het
schooljaar zijn er alweer verschillende
excursies en gastlessen georganiseerd voor
de Deltakinderen. Waarschijnlijk is de
komende informatie bij u bekend maar toch
willen wij nog even alle activiteiten de revue
laten passeren. Het is tenslotte uw jaarlijkse
ouderbijdrage die het mogelijk maakt om
deze excursies en gastlessen te laten plaats
vinden.
De excursies en gastlessen die al
hebben plaats gevonden, zijn:
Groep 3/4:
Project Kunst:
 Bezoek Esschermuseum (rondleiding
en workshop)
 Workshop
“Wiskunstenaars”
(verzorgd door het CKC)
Project Bouw:
 Gastles “De architect” door Suzanne
Groenewold;
 Gastles “De constructeur” door
Elmira Vrolings;
 Bezoek
en
rondleiding
van
verbouwing in een woning en bezoek
Science Centre.
Technieklessen (Ariane Boere)
 Bruggen bouwen
 Hydrofiel en hydrofoob
Extra activiteiten:
 Bezoek Molen aansluitend op
kooklessen
 Gastles “Statistiek” door Fem van
Brenk

Yogalessen
Maureen van Brenk (oma van
Mims (gr. 5/6b) en Storm (gr. 3/4b))heeft
in de afgelopen maanden zes Yogalessen
verzorgd voor de klassen 3/4b en 5/6b. De
kinderen uit beide klassen vonden het erg
leuk. Ze waren dan ook teleurgesteld toen
de lessenserie afgelopen was. Parentes
heeft de onkosten van Maureen betaald en
gezorgd voor een leuk bedankje. Wij hopen
deze lessen in de toekomst nog een keer te
kunnen herhalen.

Yogales in gr. 3/4b

Kerststukjes
Esschermuseum gr. 3/4

Voor de kerstvakantie hebben
alle kinderen een
kerststukje mogen
maken. Parentes vindt het belangrijk om
creatieve activiteiten financieel mogelijk
te maken in de Deltaklassen. De kinderen
zorgden zelf voor een potje en wat

Groep 5/6:
Project Dinosauriërs:
 Expo “Dino Jaws” Museon
Project Chocola
 Excursie volgt in januari
www.parentes-zoetermeer.nl
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versiering. Parentes bekostigde de oase
en de extra versieringen. De takken
werden via Parentes gratis gedoneerd
door iemand uit Rotterdam.
De Deltaleerkrachten hebben
deze
activiteit
groepsoverstijgend
georganiseerd. Samen met de juffen en
de hulpouders hebben de kinderen van de
drie Deltaklassen een gezellige, creatieve
ochtend beleefd.

Hieronder volgt een kort overzicht
van de stand van zaken per groep.
Groep 3/4
Aantal kinderen: 16
Beoogde totale bijdrage: € 800,Ontvangen t/m 13 januari 2016: €475,Groep 5/6
Aantal kinderen: 20
Beoogde totale bijdrage: € 1000,Ontvangen t/m 13 januari 2016: €820,Groep 7/8
Aantal kinderen: 16
Beoogde totale bijdrage: € 800,Ontvangen t/m 13 januari 2016: €325,-

Hallo nieuwkomers
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.

Kerststukje maken gr.3/4b – 5/6b – 7/8b.

Financiële bijdrage
Tijdens de ouderavond, begin
september, heeft u van ons een brief
gekregen. Hierin hebben wij u gevraagd een
vrijwillige bijdrage van € 50,- te doen. We
hebben in de afgelopen maanden al van
veel
ouders
deze
bijdrage
mogen
ontvangen. Daar zijn we natuurlijk erg blij
mee. We hebben hiermee de eerste
geplande excursies en gastlessen ook in
financieel opzicht kunnen realiseren.

Prikbord
Goede fietsen gezocht!!
Parentes heeft het idee geopperd om in de
fietskelder een aantal fietsen te plaatsen.
Hier 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

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. Wat we met uw bijdrage doen,
heeft u kunnen lezen in deze nieuwsbrief.
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.
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