
 

 

 
 

 

  
Beste ouders, in deze ‘Week’ vragen we uw aandacht voor 

Plannen maar! 
Op dinsdag 20- en woensdag 28 september worden - zoals ieder jaar – vertelgesprekken gehouden. 
Net als in het vorige jaar kunt u zelf een tijd inplannen voor dat gesprek. Nieuw is dat u het gesprek 
inplant met Parro. U krijgt in de komende tijd daar vanzelf bericht over.  
Voor de zekerheid nog even wat data: 
Ouders die voor méér kinderen een gesprek willen inplannen, kunnen dat doen vanaf maandag 12 
september om 8.00 uur. Ouders die één gesprek in willen plannen, kunnen dat doen vanaf dinsdag 13 
september om 8.00 uur. Plannen kan tot vrijdag 16 september om 17.00 uur. Daarna is zelf een 
gesprek inplannen niet meer mogelijk. 
 

Al die ‘weken’ ook… 
In de schoolagenda staat dat het van 12 t/m 16 september ‘schoolbrengweek’ is. 
Maar… we mogen toch de week voor en na iedere vakantie al met onze kinderen mee 
naar binnen als we ze naar school brengen? En dan nu ook? 
 

Nee, dat is niet de bedoeling van de Schoolbrengweek. 
Die week wordt georganiseerd om ouders en kinderen zo veel mogelijk samen 
lopend of fietsend naar school te laten gaan. Even een week niet met de auto dus, 
maar samen op de fiets.  
Doe dus mee met de Schoolbrengweek. Wie weet hoe goed dat bevalt! 

 

Álles over de PWA 
Heel veel informatie over onze school is te vinden op de website van onze school: 
www.obspwa.nl.  
Op die website is ook de schoolgids te vinden. Ieder jaar een bijgewerkte, 
nieuwe versie. 
Voor iedereen die nieuwsgierig is naar de schoolgids voor schooljaar 2022-
2023, voegen we die als bijlage toe aan de mail waarbij u ook dit weekblad 
hebt gevonden. 
 

Op de website vindt u ook de agenda van de school. Wilt u nóg een papieren 
exemplaar? Even vragen bij de leerkracht van uw kind! 
 

Parro werkt! Maar hoe ook weer? 
Veel ouders hebben hun weg weten te vinden in onze nieuwe communicatieapp Parro. 
Maar… er leven ook nog wel een paar vragen. Daarom hebben we een korte handleiding 

gemaakt. 
De belangrijkste weetjes over Parro handig bij elkaar. 

Ook die handleiding vindt u als bijlage bij dit weekblad! 
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De MR compleet 
In de afgelopen week is ook de Medezeggenschapsraad begonnen aan het nieuwe schooljaar. De MR 
bestaat uit ouders en leerkrachten. De nieuwe leden van de oudergeleding stellen zich hierbij aan u 
voor: 

 
Ik ben Mariska de Vries, 35 jaar en ik woon met mijn man en 2 dochters in 
Nieuwerkerk aan den IJssel. Onze oudste dochter Nina zit bij de kleuters op de 
PWA, locatie Donge en onze jongste dochter Eva start hier ook na de 
zomervakantie. Ik ben nu 14 jaar werkzaam in het basisonderwijs in Rotterdam. Het 
lijkt mij leuk om als ouder deel te nemen aan de MR om mee te denken over het 
beleid en het onderwijs op de PWA. 
 

Ik ben Edwin Nijssen, trotse vader van Olivier (4B) en Madelief 
(1/2C), woonachtig in de wijk Esse Zoom en werkzaam in de IT als integratie consultant. 

Een goede en prettige school is voor zowel leerlingen, ouders en medewerkers een 
belangrijke omgeving.  

In mijn professionele loopbaan heb ik regelmatig de rol van tussenpersoon tussen twee 
partijen die een andere 'taal' spreken en elkaar moeten begrijpen om samen tot een mooi 
resultaat te komen. Het lijkt me een mooie uitdaging om dit in praktijk te kunnen brengen 

in de MR, samen met de directie en andere leden, zodat uiteindelijk iedereen die 
verbonden is met de school daarvan profijt kan hebben. 

 
Ik ben Leonardo Wirodikromo, 38 jaar en woonachtig in Nieuwerkerk aan den 
IJssel. Met mijn financiële/bedrijfskundige achtergrond hoop ik met die kennis een 
bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van de school en scholing voor onze 
kinderen. Samen met de medewerkers van de PWA en de ouders willen wij onze 
kinderen graag een veilige omgeving bieden, waarbij de leraren zich kunnen 
focussen op de kwaliteit van het onderwijs en de MR kan ondersteunen in de zaken 
eromheen. 
 

Mijn naam is Mark van der Wal, 37 jaar, getrouwd en vader van 2 dochters (Féline, 5 
jaar en Lauren, 3 jaar). Féline zit momenteel in groep 1/2C bij juf Marlies en Lauren zal 

volgend jaar ook naar de PWA op de Donge gaan.  
In mijn dagelijkse werk ben ik als valutaspecialist bij ABN Amro erg analytisch bezig en 

als manager in opleiding zowel het team als de organisatie zoveel mogelijk dien te 
stroomlijnen. Deze ervaring wil ik graag meenemen binnen de MR en een substantiële 

bijdrage te kunnen leveren aan de PWA als geheel. Daarnaast vind ik het als ouder 
enorm belangrijk om betrokken te zijn bij de school van mijn kind(eren). Niet alleen om 

de docenten goed te kennen maar ook om te weten wat er op school speelt en een 
steentje bij te mogen dragen aan een nog fijnere en betere school.  

 

Naast de vier leden die zich voorstellen, bestaat de oudergeleding uit Jeannine den Hollander. De 
teamgeleding bestaat uit Ilja de Bree, Annefleur Kwakernaak, Stephan Paterno, Agnes Redert en 
Justin Roskam. De MR is per mail te bereiken via MR@obspwa.nl of via de knop Mail MR op de 
website. 
 

Gefeliciteerd!  
In deze week feliciteren we op 10 september Finn (gr.5/6c) en Tess (gr.5b); op 11 september Valentijn 
(gr.8a); op 12 september Jah-amy (gr.4b) en Joah (gr.4a); op 13 september Chris (gr.7a), Benjamin 
(gr.4a) en Finn (gr.7b) en op 15 september Alaysa (gr.6b). 

We wensen iedereen een heel fijn weekend! 
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