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Het jaar is voor Ronald Staal, onze directeur niet zo goed begonnen omdat hij 

plotseling geopereerd moest worden aan zijn oog en eerst moet herstellen. Voor mij is 

het leuk om even terug te zijn op de school waar ik anderhalf jaar geleden een jaar 

met heel veel plezier heb gewerkt. Voor wie mij nog niet kent: mijn naam is Petra van 

de Pauvort en ik werk als interim directeur op verschillende scholen.  

Waarschijnlijk blijf ik niet erg lang, want het gaat gelukkig met Ronald Staal weer de 

goede kant op. Hij doet zelfs stiekem al weer een paar kleine dingetjes voor school, 

wat uiteraard niet de bedoeling is. We wensen hem van harte beterschap toe en 

hopen hem snel weer op school te zien. Ook wil ik hier even Janny Weender noemen, 

die zich samen met het team inzet om alles gewoon door te laten gaan. Ik wist het al; 

De Heerdstee is een fijne school en er werken hele goede leerkrachten. 

 

Met vriendelijke groeten,  
Petra van de Pauvort, directeur a.i.  
__________________________________________________________________________________________  

Een nieuwe juf in groep 1 

 

Juf Sarah heeft haar droombaan gevonden binnen het techniekonderwijs en ze heeft 

afgelopen vrijdag afscheid genomen van de leerlingen van groep 1 en het team. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

Agenda   

       

            

  
  

    

    

    

        

  

  
  

  
  

10 februari: rapporten mee naar huis groep 2 t/m 8 

13 t/m 17 februari: Liceo Een doorstart programma PO -VO  is gestart voor een 

aantal kinderen uit groep 8 

20 februari: Verlengde schooldag: workshop Animatie door Eva Lenis met een 

presentatie voor kinderen en ouders in groep 7  

dinsdag 14 en donderdag 16 februari: rapportgesprekken voor groep 1- 7 en 

adviesgesprekken voor groep 8 (inschrijven kan op klasbord) 

16 februari : Spacebuzz op school voor groep 7 

Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 5 maart 

10 maart : uitgave Infoblad nr. 7. 

Voor nieuws van de 

Brugfunctionaris zie de 

bijlage bij dit Infoblad! 

 Beste ouders en verzorgers,  



 

Infoblad voor ouders nr. 6. 2022-2023         2 
  

Aanstaande donderdag 2 februari start juf Marike Stoffers als nieuwe juf in deze groep. 

Juf Marike stelt zich hieronder even aan u voor. We wensen haar uiteraard een hele 

fijne tijd toe bij ons op school. Welkom op de Heerdstee! 

__________________________________________________________________________________________ 

Even voorstellen: 

Beste ouders en verzorgers, 

  

Ik wil mij graag aan jullie voorstellen. Misschien hebben jullie het al gelezen of gehoord; 

ik ben een nieuwe juf van groep 1. Vanaf 1 februari sta ik in groep 1 op de donderdag 

en vrijdag. Mijn naam is Marike Stoffers. Ik ben 47 jaar oud. Bijna 2 jaar geleden zijn wij 

van Den Haag naar Groningen verhuisd. Mijn roots liggen in Groningen en ik vind het 

heel fijn weer terug te zijn na ruim 20 jaar. Ik houd ervan veel buiten te zijn, heerlijk 

wandelen, hardlopen, fietsen of voetballen met mijn zoon van 5 jaar. En daarna heerlijk 

op de bank met een boek als er nog tijd over is. 

Februari 2021 ben ik gestart met de verkorte PABO opleiding. Ik heb al meerdere stages 

gelopen op verschillende basisscholen en in verschillende groepen. Ik heb mijn laatste 

LiO (leraar in Opleiding ) stage eind vorig jaar met succes afgerond. Ik zit nu in de 

allerlaatste fase van mijn opleiding en hoop binnen enkele maanden mijn 

diploma in ontvangst te nemen. Voordat ik met de PABO 

begon, heb ik mijzelf nuttig gemaakt in de zakelijke 

juridische dienstverlening en de laatste 5 jaar met 

welzijnswerk bij VluchtelingenWerk. Ik heb de overstap 

naar het basisonderwijs vooral gemaakt omdat ik graag 

een steentje wil bijdragen aan het verkleinen 

van kansongelijkheid voor kinderen. En ik heb geen 

moment spijt van de overstap naar het basisonderwijs.  

Ik heb veel zin om te starten in groep 1 van de Heerdstee 

en om de kinderen veel te laten leren en te laten 

ontdekken en samen dingen te beleven. Ik hoop ook 

jullie snel te ontmoeten op school of op het schoolplein. 

Heb je een vraag stel deze gerust aan mij zoals je ook 

gewend bent te doen bij Akkie. Tot binnenkort! 

 

Hartelijke groet, 

 

Marike 
__________________________________________________________________________________________  

Fruit en groente mee naar school 

Fruit, snackgroente en voorgesneden 

groenten zijn perfect om mee te nemen in je 

broodtrommel. Denk hierbij aan komkommer, 

snoeptomaatjes, stukjes paprika en wortels. 

Fruit dat je makkelijk mee kunt nemen zijn 

appels, bananen, mandarijnen en druiven. 

Deze fruitsoorten zijn vaak ook favoriet bij 

kinderen!  
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__________________________________________________________________________________________  

Kijk- & Koffieochtend op donderdag 2 februari 

De kijk-en koffieochtend was weer zeer geslaagd. In bijna alle groepen keken de 

ouders die zich hadden aangemeld mee in de klas van hun kind. Op deze manier 

weet je als ouder hoe het gaat op een schooldag. We zijn blij met deze betrokken 

ouders! 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________  

Spacebuzz op school 

Op 16 februari komt de Spacebuzz bij onze school voor de leerlingen van groep 7. De 

SpaceBuzz is een levensecht raketvoertuig van ruim 15 meter. De raket is uitgerust 

met negen bewegende stoelen en de modernste VR-headsets die het samen 

mogelijk maken de ruimtevlucht zo getrouw mogelijk na te bootsen. Dat geldt 

eveneens voor de voorbereiding en afronding van de ruimtemissie, die vorm kreeg in 

nauwe samenwerking met André Kuipers. Vóór, tijdens en na de ruimtevlucht krijgen 

kinderen begeleiding van Mission Control. Deze digitale leeromgeving leidt de 

kinderen op tot astronaut. Na afloop van de ruimtemissie met SpaceBuzz werken 

kinderen met Mission Control uit wat ze van hun ruimtemissie hebben geleerd. 
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__________________________________________________________________________________________  

Nieuws van de peutergroep 

Op de peuterspeelzaal zijn bezig met thema: Winter 🥶 Wij lezen o.a. Uit het boekje: 

"Luuk en Lotje; het is winter" Op de groep hebben wij een iglo gemaakt waar wij in 

kunnen spelen. Ook genieten wij van ons nieuw speelgoed: houten blokken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________  

Ingezonden (zie ook bijlage voor aanmelding) 

 


