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Wat hebben we gedaan.
Wij hopen dat u en uw kinderen
een fijne meivakantie hebben gehad. Graag
presenteren we onze tweede nieuwsbrief.
In
overleg
met
de
drie
Deltaleerkrachten hebben wij voor de
Deltaklassen diverse producten aangeschaft. Het was voor ons erg fijn dat de
leerkrachten de tijd hebben genomen om te
inventariseren wat ze graag wilden hebben.
Zij zijn nu ook goed op de hoogte van onze
financiële middelen en weten wat de
mogelijkheden zijn bij het samenstellen van
hun wensenlijst. Er is nog steeds behoefte
aan verrijkingsmateriaal. In de afgelopen
maanden is er iedere keer weer iets
gekocht. Leerkrachten en leerlingen gaven
enthousiaste feedback op de aangeschafte
materialen. Verderop in de nieuwsbrief
zullen we u uitgebreider vertellen wat we
allemaal gekocht hebben.
Natuurlijk waren er ook weer
interessante
excursies
en
gastlessen
passend bij de lopende projecten. Uw kind
zal hier wellicht uitgebreid over verteld
hebben. Een aantal ouders nam de moeite
om een of meerdere gastlessen te
verzorgen. Daar zijn we als stichting
natuurlijk er blij mee. We willen hen graag
bedanken. We hopen dat ook in de
komende maanden ouders die onze
kinderen iets willen vertellen hiervoor tijd
kunnen vrijmaken. Van iedere excursie en
gastles zagen we veel foto’s voorbij komen.
Graag willen we de ouders bedanken die de
moeite doen om deze bijzondere momenten
vast te leggen.
Ook in de laatste maanden van dit
schooljaar willen wij nog leuke excursies
organiseren passend bij de lopende
projecten. Hierover zijn we in gesprek met
leerkrachten en contactouders. Zoals u
weet, hebben we uw financiële steun nodig.
Gelukkig hebben een aantal ouders hun
bijdrage van € 50,- reeds betaald.
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Mocht u nog niet betaald hebben
dan hopen wij (en de Deltakinderen en
Deltaleerkrachten) dat u dit alsnog doet.
Zonder uw bijdrage kunnen we de excursies
niet financieren. Mocht er voor u een reden
zijn waardoor u niet kunt of wilt betalen,
laat het ons dan even weten middels een
email. Met deze informatie kunnen we de
leerkrachten laten weten hoeveel geld er
per klas nog beschikbaar is. Wij zullen
vertrouwelijk omgaan met uw informatie.
Marc Horrée
Voorzitter
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De techniekwerkgroep koos op
het laatste moment voor een andere opzet.
Uit elke Deltagroep werd een kind
geselecteerd. In totaal mochten dus 6
Deltakinderen meedoen. Samen met
kinderen uit het reguliere onderwijs werden
zo groepjes gevormd.
Met hulp van een paar ouders
werd in zes weken tijd het techniektoernooi
voorbereid. Dat gaf met name aan het eind
nog aardig wat stress. Uiteindelijk lukte het
de meeste groepen om hun project op tijd
klaar te hebben.
Op 7 april vonden de provinciale
wedstrijden plaats. Voor Zuid-Holland was
dit in het Science Center te Delft. Groep 12 presenteerde daar hun leeglopende
zandlopers, groep 3-4 hun zanderige
belletjes, 5–6 liet hun uitvoering van de
waterklok zien en 7-8 de vertraagde
wekker.
Het was voor alle teams een
spannende strijd. Het niveau lag hoog.
Diverse plusklassen en hoogbegaafde
klassen van verschillende scholen uit ZuidHolland deden mee.
Uiteindelijk
slaagden
twee
groepen van de Piramide er in om een prijs
in de wacht te slepen. Groep 3-4 haalde de
eerste plaats. De jury noemde hun
uitvoering van zand en belletjes, eentje met
militaire precisie. De kinderen en hun
begeleiders waren natuurlijk supertrots op
hun prestatie. Naast een beker, een medaile
en een oorkonde kregen ze ook nog een
workshop aangeboden in het Science
Center in Delft.

Formeel is ons bestuur compleet.
Toch zijn we als stichting altijd op zoek naar
betrokken ouders die via Parentes hun
steentje
willen
bijdragen
aan
het
Deltaonderwijs. Het lijkt ons leuk om af en
toe bij elkaar te komen om te brainstormen
over hetgeen wij als stichting kunnen doen
voor het Deltaonderwijs.
Daarnaast zoeken we voor de
volgende taken nog steeds mensen:

Onderhoud van website

Schrijven van nieuwsbrief

Sponsoring werven
Lijkt het u leuk om actief deel te
nemen aan onze stichting of een van deze
activiteiten te doen? Neemt u dan contact
op met een van de drie bestuursleden:
Anne Rein (moeder van Lena,
7/8b, en Jelle, 5/6b), Natascha Schmale
(moeder van Emi, 3/4b en Stijn, 1/2a), of
Marc Horrée (vader van Charlotte, 7/8b en
Elizabeth 3/4b).

Cultuur
Aan het begin van dit schooljaar is met de
directie afgesproken om één keer per
schooljaar met de drie Deltaklassen samen
een culturele excursie te maken. Dit staat
los van de projecten die in de Deltaklassen
plaats vinden.
De eerste culturele excursie is
inmiddels geweest en was een daverend
succes. Op initiatief van de ouders van
Tristan (gr. 3/4b) hebben de drie
Deltaklassen
een
concert
van
het
Residentieorkest in het Zuiderstrandtheater
te Den Haag bijgewoond. Zij organiseren
speciaal voor scholen en families prachtige
(en grappige) voorstellingen. Dit jaar
hebben we gekozen voor “Onhändelbaar”
van het Residentieorkest in samenwerking
met de Wereldband. Kinderen, leerkrachten
en begeleiders hebben er erg van genoten.
In het nieuwe schooljaar willen we
graag naar het Rijksmuseum in Amsterdam.

Techniektoernooi

Gr. 3/4b

Groep 5-6 sleepte een mooie
tweede prijs in de wacht! Ook zij hadden de
opdracht volgens de jury uitstekend tot
uitvoering gebracht. De vier groepen
hebben allemaal geweldig goed werk
geleverd en genoten van de bijzondere dag
in het Science Centre.

In
onze
laatste
nieuwsbrief
vertelden wij u dat vanaf januari alle
kinderen van de drie Deltaklassen zouden
starten met de voorbereidingen op het
Techniektoernooi. Deze opzet werd na het
uitbrengen van onze nieuwsbrief door
school toch anders ingevuld.

www.parentes-zoetermeer.nl
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Wij feliciteren alle kinderen met
het meedoen aan het techniektoernooi en
het behaalde resultaat.

werden verschillende proefjes gedaan
waarbij chemisch verbindingen en mengsels
werden bekeken en besproken.
Analytische scheikunde gr. 3/4b

Fem van Brenk, (moeder van
Mims gr. 5/6b en Storm gr. 3/4b) heeft in
april een aantal technieklessen verzorgd in
de groepen 3/4b en 5/6b. De kinderen
kregen te maken met de volgende
onderwerpen:

Gr. 5/6

Japanse lessen
Net als vorig schooljaar heeft
mevrouw de Kok ook nu weer Japanse les
gegeven. In de drie Deltaklassen werden elk
6 lessen verzorgd. De kinderen vonden de
lessen wederom heel erg leuk en bijzonder
jammer toen de lessen afgelopen waren.
Voor de KWIK show heeft een groepje
meisjes van 5/6b zelfs een Japans lied met
bijpassende dans ingestudeerd.
Parentes wil ook in het nieuwe
schooljaar de Japanse lessen van mevrouw
Kok financieel mogelijk maken.

Groep




3/4b : Insecten en bloemen.
Insecten en techniek
Bloemen en kunst
Insecten en communicatie

Groep




5/6b : Aarde
Natuurkrachten
Zwaartekracht
Electromagnetische kracht

Vanwege tijdsgebrek was er geen
mogelijkheid om ook voor groep 7/8b
lessen voor te bereiden/geven.
Parentes
heeft
voor
de
technieklessen een aantal passers gekocht.
Deze zijn zowel voor groep 3/4b alsook voor
5/6b gebruikt. Ook overige materialen die
nodig waren om de lessen van Ariane en
Fem mogelijk te maken zijn door Parentes
betaald.
We
willen
Fem
en
Ariane
bedanken voor de leuke lessen die zij in
beide klassen verzorgd hebben.
Japanse les gr. 3-4

Hebocon

Techniek-en Sciencelessen

In onze nieuwsbrief van januari
vertelden wij u dat in overleg met de
directie vanaf april gestart zou worden met
het succesvolle Hebocon. Helaas gaf school
aan dat er dit schooljaar geen ruimte is om
Hebocon opnieuw te laten plaats vinden. De
directie heeft wel aangegeven in het nieuwe
schooljaar hiermee te starten. Als extra
uitdaging zal er een battle zijn tegen een
andere OPOZ basisschool.

Ariane,
de
moeder
van
Falko(gr.3/4b), verzorgt al vanaf het begin
van het schooljaar bijzonder leuke en
uitdagende sciencelessen in groep 3/4b.
In deze periode heeft zij een les
gegeven in analytische scheikunde. Naast
luisteren naar een stukje theorie mochten
de kinderen vooral lekker doen. In groepjes
www.parentes-zoetermeer.nl
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Verrijkingsmaterialen

Tijdlijn van Peter Goes ter waarde van
€ 24,99.
Dit rijk geillustreerde boek is een
adembenemende
reis
door
de
wereldgeschiedenis. Vanaf de oerknal tot
het heden wordt in beeldverhaal de
wereldgeschiedenis verteld.

Wij willen u graag informeren over
de verrijkingsmaterialen die we aangeschaft
hebben op verzoek van de Deltaleerkrachten.
Groep 3/4b
Voor groep 3/4b hebben we een
digitale microscoop gekocht. In overleg met
school zullen we besluiten of we ook voor
gr. 5/6b en 7/8b een microscoop zullen
kopen.
Digitale microscoop ter waarde van €
149,-

Groep 5/6b
In overleg met juf Ramona is in plaats van
Lego technic gekozen voor een bouwdoos
van Fischer technik. De inhoud van deze
uitgebreide
doos
bestaat
uit
12
verschillende modellen. Via aansluiting op
een
laptop
vindt
ook
een
stukje
programmering plaats. De kinderen leren
hiermee hoe ze de modellen één voor één
kunnen aansturen. Fischer Technik set
ter waarde van € 154,95.

Atlas van Daniel Mizielinski ter waarde
van € 24.99.
Deze atlas sluit prachtig aan op de
tekenatlas die we voor elk kind van groep
3/4b in november gekocht hebben.

www.parentes-zoetermeer.nl
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Excursies en gastlessen

In november kochten we voor elk
kind in groep 3/4b de tekenatlas. Juf
Ramona wilde ook graag een doeboek voor
haar kinderen. Na wat zoeken, vonden we
dit uitdagende teken-, kleur- en doeboek.
Het laat je zien hoe kunstzinnig wiskunde
kan zijn én hoe wiskundig kunst kan zijn.
Kleur(wis)kunde van Anna Weltman
ter
waarde van € 190,30
(20
exemplaren).

Vanaf januari tot de meivakantie
zijn er in iedere Deltaklas twee projecten
geweest. Zoals afgesproken zouden er
passend bij deze projecten excursies en
gastlessen plaatsvinden.
Graag geven we een overzicht van
hetgeen
door
de contactouders
en
leerkrachten georganiseerd is.
Groep 3/4:
Aansluitend op het project “Gebouwen” dat
voor de kerstvakantie is afgerond, heeft er
in januari een bezoek aan een verbouwing
aan de Oostsingel in Delft en een bezoek
aan het Science Center plaats gevonden.
Project:
Het
verleden
achterhalen,
speurneuzen in de tijd
 Bezoek aan Archeon met extra
gastles over de Romeinen.

Groep 7/8b
Juf Ellen van groep 7/8b wilde graag een
bak met k’nex hebben. We bestelden
onderstaande bak K’nex ter waarde van
€ 27,99.



Bezoek aan museum Meermanno




Gastles Land archeologie
Gastles Maritiem archeologie

Project: Insecten
 Gastlessen Insecten verzorgd
door de heer Fritsch, vader van
Tristan uit groep 3/4b
Technieklessen (Fem van Brenk):
 Voor inhoud zie pag. 3
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Financiële bijdrage

Scienceles (Ariane Boere):
 Voor inhoud zie pag. 3

Voorafgaande aan de meivakantie
hebben we alle ouders waarvan we nog
geen bijdrage hebben ontvangen een email
gestuurd met het verzoek om de vrijwillige
ouderbijdrage alsnog over te maken. Zoals
u heeft kunnen lezen, kunnen we veel doen
met het geld dat we van u mogen
ontvangen. De kinderen beleven zoveel
extra plezier 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).

Insecten eten in de klas gr. 3-4b

Groep 5/6:
Aansluitend op het project Chocolade dat
voor de kerstvakantie is afgerond, heeft er
in februari een bezoek aan de Hortus
Botanicus plaats gevonden. De kinderen
kregen daar een interessante les over de
herkomst van chocolade.
Project Actieve planeet, vulkanen
aardbevingen:
 Nog geen excursie
Project De gemeenschap, samenleven:
 Nog geen excursie
Technieklessen (Fem van Brenk):
 Voor inhoud zie pag. 2

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. Mocht u de
bijdrage niet kunnen of willen betalen,
maak dit dan even via een email kenbaar
aan ons.
Hieronder volgt een kort overzicht
van de stand van zaken per groep.

en

Groep 3/4
Aantal kinderen: 17
Beoogde totale bijdrage: € 850,Ontvangen t/m 15 mei 2016: €475,-

Groep 7/8:
Aansluitend op de archeologielessen van
het Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland
en Universiteit Leiden.
 Bezoek en rondleiding Archeologiedepot te Delft en oude nederzetting.

Groep 5/6
Aantal kinderen: 20
Beoogde totale bijdrage: € 1000,Ontvangen t/m 15 mei 2016: €820,Groep 7/8
Aantal kinderen: 17
Beoogde totale bijdrage: € 850,Ontvangen t/m 15 mei 2016: €425,-

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.
Project: Het ontstaan van Nederland,
Nederland wordt Nederland
 Museumles Prinsenhof Delft volgt in
juni
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