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Dinsdag 5 oktober fietscontrole groep 5 t/m 8. ’s Ochtends fiets meenemen!
Dinsdagmiddag 5 oktober opening Kinderboekenweek. Kinderen mogen verkleed komen.
Woensdag 6 oktober verkeersles de dode hoek groep 5/6.
Donderdag 7 oktober komt de burgemeester voorlezen.
Donderdag 7 oktober 15.15-16.15 uur start kinderkoor op schoo.l
Dinsdag 12 oktober 15.30-17.00 uur eerste les typen/Word/Powerpoint voor leerlingen die zijn aangemeld.
Vrijdag 15 oktober boekenbal (activiteitencommissie)
Maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober herfstvakantie
Maandag 25 oktober studiedag; alle leerlingen zijn vrij

Het herfstweer is aangebroken. Dit betekent dat het kouder wordt. In de klassen blijven we vanwege
Covid goed ventileren. Wellicht is het handig om uw kind een extra (fleece) vest o.i.d. mee te geven.
Onze nieuwe website https://dehochte.nl/ is in de lucht. De fotomodule werkt helaas nog niet.
Wordt vervolgd.
Vanuit de activiteitencommissie
Wat hebben we geslaagde activiteiten achter de rug.
De avondvierdaagse was een groot succes met ruim 40
kinderen. Het was prachtig weer en we hebben
genoten van het samen wandelen door het mooie
Alteveer. Zaterdag 11 september werden er in het dorp
bolchrysanten verkocht. Een netto opbrengst van
€705,-. Een fantastisch bedrag. We sparen met elkaar
voor een nieuwe klimhöchte.
Namens de school willen we de activiteitencommissie
en alle vrijwilligers hartelijk bedanken.
Vrijdag 15 oktober staat er weer een leuke activiteit
gepland voor de kinderen namelijk een boekenbal. De
leerlingen uit groep 1 t/m 4 zijn van 18.30-19.15 uur welkom op school. Je mag verkleed komen naar
het bal. De kosten bedragen €1,50 per kind. Entree hapje en drankje zijn inbegrepen. De leerlingen
uit groep 5 t/m 8 zijn welkom van 19.30 uur tot 20.15 uur.
Kind op maandag (levensbeschouwelijke vorming)
Aan het begin van het nieuwe schooljaar lezen we verhalen over Jakob uit het bijbelboek Genesis.
Jakob krijgt het voor elkaar om in plaats van zijn oudere broer de zegen van hun vader te krijgen.
Later moet hij vluchten. Hij trouwt met een vrouw waar hij niet van houdt en daarna ook nog met
een vrouw waar hij wel van houdt, en met een slim plan krijgt hij een grote kudde bij elkaar. Zo
ontvouwt zich een verhaal van iemand die voortdurend plannen maakt, soms ook heel impulsief
handelt, en vervolgens ontdekt dat het toch anders loopt dat hij gedacht had. Daarbij ontdekt hij ook
dat zijn leven niet alleen afhangt van zijn eigen keuzes en beslissingen: er is een God die met hem
meegaat, wat er ook gebeurt. Jakob eert die God en soms worstelt hij ook met hem.
De verhalen zijn sowieso prachtig om te vertellen en verkennen; iedereen die ernaar luistert, kan er
zijn eigen betekenissen in ontdekken. Ze kunnen ook een aanleiding zijn om met de kinderen
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specifiek in te zoomen op de vraag: Wat is jouw plan? En wat doe je als alles net even anders loopt
dan je gedacht had? Zo zijn het verhalen over keuzes die je maakt, over weerbaarheid en
improvisatievermogen. Én over vertrouwen: De verhalen laten zien dat je er niet alleen voorstaat.
Ook niet bij het oplossen van problemen die je misschien wel zelf veroorzaakt hebt.
Kinderboekenweek
Dinsdagmiddag 5 oktober openen we de de
Kinderboekenweek met als thema ‘Worden wat
je wil’. De kinderen morgen dinsdagmiddag 5
oktober verkleed naar school komen in hun
favoriete beroep. Leerlingen die overblijven
mogen de kleding meenemen.
Donderdag 7 oktober komt de burgemeester
voorlezen in het kader van Oktober
Kindermaand. Gratis meedoen aan workshops
en spannende speurtochten? Een mooie
kindervoorstelling bezoeken of een leuke
rondleiding volgen? Rondkijken in een kasteel of museum? Het kan tijdens Oktober Kindermaand
2021. In Drenthe en Groningen!
Vanuit de MR
Covid19
Als MR komen we maandelijks bij elkaar en bespreken de actuele zaken. In september hebben we
gesproken over de nieuwe maatregelen omtrent Covid. Vanaf 20 september hoeven geen complete
klassen meer in quarantaine, maar alleen de leerling zelf en leerlingen die in nauw contact zijn
geweest met de besmette leerling. Wat is nauw contact? Het voorstel is om bij een besmetting alle
ouders per mail op de hoogte te brengen. Als ouders ermee instemmen kan de naam van de leerling
genoemd worden. Op die manier kunnen ouders zelf inschatten of hun kind in nauw contact is
geweest met de positief geteste leerling en eventueel actie ondernemen.
Rooster
Voor de zomervakantie hebben we een peiling over de schooltijden uitgezet om te kunnen volgen
wat de wensen onder ouders zijn. Er zijn 41 stemmen ingeleverd waarvan 16 stemmen (39,02%) voor
het traditionele rooster zijn, 20 stemmen (48,78) voor een continurooster en 5 stemmen (12,20%)
neutraal. Op dit moment is de conclusie dat we dit en volgend schooljaar nog het traditionele rooster
blijven volgen. In de grote tevredenheidspeiling van november 2022 zullen we dit punt wederom
meenemen.
Vereniging
Onze Scholengroep valt onder Scholengroep Perspectief. Het voorstel is om van de vereniging een
stichting te maken. Tijdens de ledenvergadering van dinsdag 12 oktober geeft mevr. Maaike
Zadelhoff hier voorlichting over. Alle leden zijn van harte welkom om deze voorlichting bij te wonen.
De avond vindt plaats in de Meidoornschool, Vlaanderenlaan 7 in Stadskanaal. We beginnen om
20.00 uur.
Aanmelden kan tot uiterlijk 5 oktober via haikie.albers@sgperspectief.nl
Boomplantdag
De kastanjeboom wordt met uitsterven bedreigd. Dorpsbelang Alteveer heeft in samenwerking met
Harm Jan Oortwijk het plan bedacht om bomen te gaan planten in Alteveer. Er zijn rond de 240
zaailingen beschikbaar. Wie wil een zaailing ontvangen? Aanmelden kan bij Margé de Boer. Er zijn
geen kosten aan verbonden.
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Afvalactie
We willen onze kinderen graag bewust maken dat we zuinig moeten zijn op de aarde. In
samenwerking met Dorpsbelang Alteveer willen we als school en uurtje afval gaan opruimen in
Alteveer. Meer info volgt.
Onze volgende MR vergadering vindt plaats op 4 oktober.
Cursus typen/Word en PowerPoint voor groep 6 t/m 8
Dinsdag 12 oktober van 15.30 tot 17.00 uur gaat de cursus van start. Ouders die hun kind hebben
aangemeld hebben alle informatie via de mail gekregen. Hieronder alle cursusdata op een rijtje:
dinsdag 12 oktober 2021
dinsdag 26 oktober 2021
dinsdag 9 november 2021
dinsdag 23 november 2021
dinsdag 7 december 2021
dinsdag 21 december 2021
dinsdag 11 januari 2022
dinsdag 25 januari 2022
dinsdag 8 februari 2022
dinsdag 15 februari 2022
dinsdag 1 maart 2022
dinsdag 15 maart 2022
dinsdag 29 maart 2022
dinsdag 5 april 2022
dinsdag 12 april 2022
Openingstijden schoolbibliotheek:
Dinsdagmiddag vanaf 13.00 uur groep 0 t/m 8.
Gymtijden
Maandagmiddag: groep 3/4 en 7/8
Donderdagmiddag: groep 5/6
Vrijdagochtend: groep 0/1/2 en groep 3/4
Vrijdagmiddag: groep 5/6 en groep 7/8
Deze week nieuws uit groep 5/6
In iedere nieuwsbrief zullen we een groep uitlichten.
De weken vliegen voorbij. We hebben als klas veel verschillende activiteiten gehad. In het kader van
de Verkeersveilige school hebben we fietsles gehad en kregen we ook les m.b.t. de remweg. De
remweg is de afstand die een auto nog aflegt, na het maken van een noodstop. Deze afstand is
langer dan je verwacht. Een alerte en fitte bestuurder heeft gemiddeld een reactietijd van één
seconde. Daarna begint het remmen pas. Hoe goed een auto ook remt, hoe hard je het pedaal ook
indrukt, een auto heeft een bepaalde afstand nodig om tot stilstand te komen.
Normale personenauto:
30 kilometer per uur: 13 meter
50 kilometer per uur: 28 meter
60 kilometer per uur: 37 meter
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Dinsdagochtend 5 oktober om 8:30 uur worden de fietsen gecontroleerd. Zorg ervoor dat alles goed
werkt, met name de verlichting is nu weer van belang.
Corien Oranje (kinderboekenschrijfster) hield een indrukwekkende presentatie over het boek
‘Kampioen’. Een waargebeurd verhaal over Olivier. Zijn voet raakte verstrikt in het halstertouw van
de pony, hij viel en werd drieënhalve kilometer meegesleurd over de weg, door het bos, een meer in.
Het is een wonder dat hij het overleefde. Zijn onderbeen moest worden afgezet en zijn sportieve
toekomst leek in duigen te vallen. Maar Olivier vocht zich terug! De boekenquiz van Corien werd
glansrijk door de klas gewonnen en de zak met spekjes werd eerlijk verdeeld. Corien was verbaasd
hoeveel kennis de kinderen van kinderboeken hadden.
Op vrijdag hebben we handvaardigheid. Dit combineren we ook met de techniektorens. Zo hebben
de afgelopen tijd stilgestaan bij drijven. Hoe maak ik een bootje dat drijft en/of zich vooruit beweegt
en test ik hoeveel knikkers mijn boot kan dragen voordat hij zinkt.
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Fijn dat het huiswerk door de meeste kinderen goed gemaakt wordt. Wilt u af en toe uw blik er ook
even op werpen? Tafels oefenen blijft belangrijk en de kinderen weten zelf wel of ze zichzelf nog
kunnen verbeteren qua tempo. Het is de bedoeling dat ze de tafels gememoriseerd zijn als ze de
tafels door elkaar oefenen en het antwoord in twee seconden kunnen geven. Zo kun je in twee
minuten ongeveer 60 sommen maken. Bij 40 sommen zijn de tafels geautomatiseerd en zijn de
kinderen op de goede weg. Blijven oefenen dus! Dat geldt ook voor de digitale klok.
De fietsles.
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