
 

 

 
 

 

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

In gesprek 
In de komende week worden de eerste vertelgesprekken gehouden in de groepen 1 t/m 7.  
Via de Parro-app heeft u zelf een tijd kunnen inplannen voor een gesprek. Dat is er nog niet van 
gekomen? 
Op vrijdag 16 september sluit de inschrijving om 17.00 uur. Daarna zal de leerkracht een tijd voor u 
inplannen. 
 

Dag Cito… 
De afgelopen jaren hebben we de ontwikkeling van ieder kind gevolgd met het Cito-leerlingvolgsysteem.  
Maar… het huidige Cito-leerlingvolgsysteem houdt binnenkort op te bestaan. We hebben ons daarom 
georiënteerd op een nieuw systeem en we hebben gekozen voor het IEP-leerlingvolgsysteem. 

Verschilt het IEP-systeem van het Cito-systeem? 
Ja, de afname van de IEP-toetsen duurt minder lang, we vinden 
de toetsen meer kindvriendelijk en er wordt vooral gekeken naar 
de individuele groei van ieder kind. 
En… vanaf groep 3 worden de toetsen digitaal afgenomen.  
Dat ‘toetsen op de computer’ gaan we natuurlijk wel eerst 
proberen. In de komende weken maken de groepen 
4 t/m 8 de toetsen in de klas op de computer. 
Deze toetsen maken we echt om te oefenen. De 

resultaten tellen niet mee, we maken ze om te kijken hoe we het afnemen het best kunnen 
organiseren. 
De toetsen worden gemaakt op de laptops van school en ze worden voorgelezen. Daarom is het 
fijn als de kinderen zo snel mogelijk eigen oortjes of een koptelefoon mee naar school nemen. 
Zet u de naam van uw kind er even op? Voor kinderen zónder eigen oortjes hebben we op 
school ook een aantal koptelefoons. 
 

Heeft het IEP-leerlingvolgsysteem ook voordelen voor de school? Jazeker. Doordat de toetsen 
digitaal worden gemaakt zijn er meteen heldere analyses beschikbaar en het resultaat wordt gegeven 
in een mooie en duidelijke talentenkaart, die ouders bij het rapport krijgen. 
 

Alles duurder 
Het is niet te missen in de media: alles wordt duurder. 
De energierekening, de boodschappen, benzine aan de pomp… Voor groot aantal mensen wordt het 
een steeds lastiger klus om de gewone rekeningen te betalen. 

En dan kán het gebeuren dat de sportvereniging van hun kind, de 
muziekschool of de laptop niét meer betaald kan worden. 
Speciaal voor deze uitgaven die er-eigenlijk-niet-meer-af-kunnen, heeft de 
gemeente Zuidplas het Kindpakket. Zodat alle kinderen bijvoorbeeld wél 
kunnen sporten.  

Alle informatie over het Kindpakket is te vinden op Kindpakket | Stichting ZO! (stzo.nl). 
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.stzo.nl%2Fkindpakket&data=05%7C01%7Ch.poulus%40obspwa.nl%7Cf47221eccd294eeed2ea08da924f61e9%7C2abae77f02114517b8b00108c5a31e4f%7C1%7C0%7C637983166883484289%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BOMBvOE2SOcTNGfANo7PzB1qS4EwQ6UeD6KOnIOiLG4%3D&reserved=0


(Niet helemaal) Nieuw! 
Vanaf 1 oktober verwelkomen we Ineke van Wiggen weer op de PWA. 
Ineke werkte in het verleden al op onze school en werkte in de afgelopen jaren op verschillende 
scholen van de Scholengroep Holland, onder andere als intern begeleider. 
Op dinsdag en afwisselend op woensdag en vrijdag zal Ineke zich vooral op locatie Donge aan ib-
taken wijden. We wensen Ineke veel succes toe! 

 

Sportweek 
Bij dit weekblad vindt u een flyer van de Nationale Sportweek. 
In de komende week zijn er zoveel sportieve activiteiten om aan 
mee te doen, dat we daar als Gezonde School natuurlijk graag uw 
aandacht voor vragen! 
 

Gefeliciteerd!  
In deze week feliciteren we op 18 september Tasniem (gr.3c); op 19 september Ranya (gr.6b), Evi 
(gr.1/2c) en Mila (gr.1/2c); op 20 september Sulayman (gr.3c), Anna-Sofia (gr.1/2d) en juf Claudia; op 
21 september Layvin (gr.1/2a), Afnaan (gr.6a), Xavy (gr.3c) en Mitch (gr.1/2d); op 22 september 
Vayèn (gr.5b), Ties (gr.6b) en Quinne (gr.3a); op 23 september Sem (gr.8a) en Tess (gr.5/6c) en op 24 
september Liam (gr.8a) en Jaxon (gr.5a). 
 

We wensen iedereen een heel fijn weekend! 
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