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 Meneer Peter werkt samen met 
juf Mirte in groep 3-4. Hier stelt  
hij zich voor. 
Ik ben Peter van der Donk, 43 en 
kom uit Den Bosch. Inmiddels na 
een overstap 5 jaar in het onder-
wijs, waar ik met veel plezier 
werk.  
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Even een aantal “huishoudelijke” mededelingen: 
 
Dit betreft de gezondheid en de veiligheid van onze leerlingen. 
 Gezien het slechte en koude weer komen veel leerlingen met hun ouders     
met de auto naar school. Houdt u aub rekening met de kinderen bij het parkeren 
en het rijden in en uit de straat. Er lopen kinderen van en naar school. De par-
keerplaatsen voor de gymzaal zijn er ook om te gebruiken.  
 Als ouder is het natuurlijk fijn om voor de schoolpoort even te kletsen en 

dat kan ook. We vragen u wel vriendelijk doch dringend daarbij het roken 
te laten. Kinderen willen we hier niet mee in aanraking laten komen zo vlak 
bij school. 

 De grote traktaties die sommige kinderen uitdelen voor hun verjaardag. 
Graag zien we de traktaties zoveel mogelijk klein en gezond. Het is het  
trakteren dat telt! Bij een grote traktatie kan het zijn dat de kinderen 1 iets 
mogen eten en de rest mee naar huis krijgen.  

Wij danken u voor uw begrip en medewerking. 
 

Aanmelden broers of zusjes 
 
Wilt u uw andere kind ook aanmelden bij ons op 
school? Dan kan dat vanaf dat ze drie jaar zijn.  
U kunt even bij ons binnen lopen voor een aan-
meldformulier of een afspraak voor een gesprekje 
mocht u dit willen. 
Na het aanmeldformulier nemen we contact met u 
op voor eventuele informatie. 
Zoals elke basisschool hebben we een zorgplicht 
en vragen we na aanmelden voorschoolse infor-
matie op na uw goedkeuring voordat we een defini-
tief akkoord geven. Maar dat is meestal in orde. 
We zien uw aanmelding graag tegemoet. 
 

Crea in groep 7-8 
 
Skiërs op de piste……> 



 
                  Koersplan STROOMM 
 
Trots presenteren we ons nieuwe koersplan 2023-2027: ‘Stroomm opwaarts’!  
Stroomm opwaarts’  
 
Daarin lees je onze kernwaarden en welke thema’s de komende jaren centraal staan. En 
natuurlijk: waar Stroomm voor staat en de komende jaren voor gaat. 
 
Samen 
Het was een inspirerend proces! Medewerkers, ouders, de Raad van Toezicht, GMR en 
partners dachten mee tijdens onze Stroomm inspiratiecafés. Samen gingen we in gesprek, 
blikten vooruit en gaven richting aan onze koers. We danken iedereen voor de waardevolle 
input en zijn trots op het resultaat! 
 
Stroomm opwaarts 
Vijf thema’s staan de komende jaren centraal: Florerend onderwijs, Aantrekkelijk werkge-
verschap, Inspirerend leiderschap, Eigenzinnige locaties en Duurzame samenwerking. Elk 
thema hebben we uitgewerkt in vier ambities. Die geven aan waar we met elkaar naartoe 
werken: Stroomm opwaarts!  
 
En nu? 
De ambities uit het koersplan gaan we vertalen naar concrete schoolkoers-
plannen, met concrete acties. Elke school geeft zo op de eigen manier in-
vulling aan onze gezamenlijke ambities. 
 
Samen zijn we Stroomm: open, onderscheidend en ondernemend! 

 

 

https://stroomm.nl/wp-content/uploads/2014/05/Koersplan-2023-2027-website.pdf
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