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Schooltijden

 

ma t/m vrij 8.30-14.00, de kleuters  
zijn op woensdagmiddag om 12.00 vrij 
 
 
Vakantierooster leerlingen 2022-2023

Herfstvakantie  15 oktober - 23 oktober 2022

Kerstvakantie  24 december 2022 - 08 januari 2023  

Voorjaarsvakantie 25 februari - 05 februari 2023  

Pasen 07 april - 10 april 2023 

Meivakantie 22 april - 07 mei 2023 

Hemelvaart  18 mei  - 19 mei 2023 

Pinksteren  29 mei 2023 

Zomervakantie 22  juli - 03 september 2023 

Lesvrije (mid)dagen voor de kinderen  

Vrijdag 30 september opvang en onderwijs dicht

Maandag  24 oktober (aan de herfstvakantie vast) 

Vrijdag middag  23 dec (voor de kerstvakantie) 

Vrijdag 24 februari (voor de voorjaarsvakantie) 

Maandag middag  14 maart

Donderdag middag 06 april opvang en onderwijs dicht

Maandag  12 juni

Vrijdag middag 21 juli (voor de zomervakantie) 

Ouders die voor hun kinderen opvang bij ons afnemen krijgen per 
contractdag 2 margedagen bij hun pakket in. De opvang wordt 
gedurende de hele dag verzorgd.

Bij een lesvrije middag wordt er tot 12.00 lesgegeven. De kinderen 
eten dan geen brood op school. Kinderen die op een margemiddag naar 
de BSO gaan krijgen daar brood en drinken.

Groepsverdeling

 

Groep 1/2a Juf Lyanka Ottens

Groep 1/2b Juf Anne-Ruth van Essen (ma, di,)  
 en juf Judith Vrieling (wo, do, vrij)       

Groep 3 Juf Wendelien Mulder (ma, di, do, vrij)  
 en juf Dorien Dussel (wo) 

Groep 4 Juf Karen de Bruijn (ma, di, do, vrij)  
 en juf Angela Esajas (wo)

Groep 5 Juf Agreeth Kingma (ma, di, vrij)  
 Juf Rianne Mulder (wo, do)

Groep 6/7 Meester Anne de Vries (ma, di, wo, do)  
 en Juf Angela Esajas (vrij)          

Groep 7/8 Juf Inge Vermaas

Onderwijsassistente Juf Meike Vijfschaft (gr 1 t/m 3)

Onderwijsassistente Juf Heleen Zondag (gr 4 t/m 8)

Plusklas Juf Femke Zijlstra (di groep 5/6, vrij gr 7/8)

Begeleiding levelwerk Juf Femke Zijlstra (do)

Dit is de bezetting tot de kerst. Daarna komt Juf Lynn terug in groep 3 
op ma, di, wo. Juf Wendelien blijft op do en vrij in groep 3 en geeft op wo 
les in groep 6/7. Juf Dorien gaat dan de woensdag lesgeven in groep 4.

Medewerkers

 
Directeur:  
Hilleke Postma  (ma, di, do)  

Aanspreekpunt bij afwezigheid directeur:   
Dorien Dussel en Inge Vermaas

Intern begeleider:  
Dorien Dussel (ma, di, do)

Vakleerkracht muziek/blazersklas:  
Pieter de Jong (wo)

Kinderopvang: 
Romy Wijnveldt (aanspreekpunt), Evelien Jolman (kinderopvang 
coördinator) Romana Wagter, Henriët Visser, Meike Vijfschaft,  
Anne Staal, Marjon Herrmann en Jennifer de Boer.

Vakleerkracht Engels:  
Heleen Zondag

Vakleerkracht drama:  
Lisanne Eshuis (wo)

Administratief medewerker 
Hennie Heuker(wo middag)

Conciërge:  
Kor Venhuizen  (di)



De leden van Stichting Vrienden van Het Stroomdal zijn: 

Cisca Oenema (penningmeester), Gita Hemmer, Esther Kroon.

De leden van de ouderraad zijn:  
Gita Hemmer (voorzitter), Matthijs Hendriks, Ilona Visser, Jur 

Rozema, Loes Vogelaar, Cisca Oenema, Dennis ter Veld, Emmy 

Mulder (planning tuinonderhoud), Michaëla Olthof en Sarah 

Kampinga. Namens het team: Karen de Bruijn en Inge Vermaas

De leden van de oudercommissie kinderopvang zijn:  
Anneke Ekkelboom, Marjan Ritzema en Jolande Keizer.

De leden van de medezeggenschapsraad zijn: 
Melloney Haverdings en Christianne Dales (namens de ouders)  
en Wendelien Mulder en Dorien Dussel (namens het team). 

 

Contacten tussen ouders en school:

• Wij voeren oudergesprekken op maat. Dat betekent dat u bij 

het startgesprek een vervolgafspraak maakt. In overleg met de 

leerkracht bepaalt u wat een goed moment is om elkaar weer te 

spreken. Zo legt u samen met de leerkracht vast wanneer en hoe 

u contact wilt hebben. De startgesprekken vinden plaats in de 

tweede, derde en vierde week van het schooljaar.

• Iedere twee weken ontvangt u op vrijdag een groepsbericht van 

de leerkracht(en) over de groep van uw kind(eren).

• U ontvangt ons informatieblad ‘Het S-blad’ via Social Schools 

één keer in de drie weken op donderdag.

• Een overzicht met groep-specifieke informatie wordt aan het 

begin van het schooljaar verspreid.

• Ons leerlingvolgsysteem heet Parnassys. Persoonsgegevens, 

toetsresultaten en gespreksverslagen leggen we daarin vast. 

U hebt als ouder toegang tot de gegevens van uw kind in 

Parnassys. Heeft u opmerkingen over de verslaglegging of kunt 

u zich niet vinden in de bewoording? Dan kunt u binnen drie 

weken contact opnemen met de leerkracht. Wanneer wij na drie 

weken geen bericht hebben ontvangen, gaan we ervan uit dat u 

akkoord gaat met het verslag.

• De rapporten (gr 3 t/m 8) worden uitgereikt op vrijdag 10 maart 

2023 en op vrijdag 14 juli 2023.

• Overige informatie vindt u in onze schoolgids.  

Deze vindt u onder de tab Over het Stroomdal, documenten.

De (vrijwillige) ouderbijdrage: 

Aan het begin van het schooljaar vraagt de Stichting Vrienden van Het 

Stroomdal aan alle ouders/verzorgers een bijdrage waarmee voor een 

deel de kosten van onder andere het Sinterklaasfeest, het schoolfeest, 

sportevenementen en schoolreisjes worden betaald. De hoogte van de 

vrijwillige bijdrage is 35 euro per kind. U ontvangt hier een oproep voor 

binnen Social Schools.

Oud papier: 

De opbrengst van het oud papier wordt beheerd door de stichting 

Vrienden van het Stroomdal en komt ten goede aan onze school. De 

container wordt op de volgende maandagen geplaatst: 

05.09.2022 • 10.10.2022 • 14.11.2022 • 12.12.2022 • 09.01.2023 

06.02.2023 • 13.03.2023 • 03.04.2023 • 15.05.2023 • 12.06.2023

De container wordt maandag tegen de middag geplaatst en woensdag 

weer opgehaald. Wilt u het papier zo hoog mogelijk opstapelen? 

En verder:
• We verwachten voor schooltijd een afmelding wanneer uw kind 

afwezig is. U kunt dit doorgeven via Social Schools.

• Voor de aanvraag van buitengewoon verlof kunt u via Social Schools 

een verzoek indienen.(voor uitleg: https://www.jmouders.nl/verlof-

school-buiten-schoolvakanties/)

• Bij extreme weersomstandigheden kan de school besluiten een 

afwijkend lesrooster te hanteren.

• Voor het tuinonderhoud rondom onze school vragen wij alle 

gezinnen om één keer per schooljaar te helpen. U ontvangt een 

uitnodiging aan het begin van het schooljaar.

• Wilt u iets vragen aan de leerkracht? Maak even een afspraak. Vlak 

voor schooltijd is meestal niet zo’n geschikt moment.

• De kinderen zijn vanaf 8:20 uur en van harte welkom op school. 

Vanaf die tijd is er ook toezicht op het schoolplein. 

• In het kindcentrum lopen de kinderen op sokken. Er is 

vloerverwarming door het hele gebouw.

• Toestemmingen (gebruik beeldmateriaal etc.) kunt u instellen binnen 

Social Schools en desgewenst aanpassen.

• I.v.m. het effectief benutten van de lestijd gaat de bel om 8:25 uur. 

De kinderen kunnen rustig naar binnen gaan en de les kan op tijd 

beginnen.

CKC Het Stroomdal maakt onderdeel uit van 

Stichting Christelijke Kindcentra Drenthe 

(www.ckcdrenthe.nl)

050 - 409 31 70 
stroomdal.nl

Bereikbaarheid 

U kunt ons voor opvang en onderwijs berichten sturen binnen 

Social Schools. Dit doet u via de knop ‘gesprekken’.

Voor telefonisch contact kunt u onderstaande nummers 

gebruiken:

• Kindcentrum Het Stroomdal 050-4093170   

• Kinderopvang kinderdagverblijf 06-82052739  

• Kinderopvang BSO Het Stroomdal 06-82065740  

• Administratie en klantenservice kinderopvang CKC Drenthe:  

    0592-409865 of per mail: kinderopvang@ckcdrenthe.nl


