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Kalender 
 

 Zaterdag 6 november opening crossbaan Alteveer 
 Woensdagochtend 10 november expositie Harm Jan Oortwijn in de Drijscheer 
 Woensdagmiddag 10 november 13.30-14.30 uur knutselen met Harm Jan Oortwijn, locatie kleuterklas 
 Donderdag 11 november Sint Maarten. School open van 17.00 uur -19.00 uur 
 Vrijdag 12 november 11.00-12.00 uur afvalactie 
 Vrijdag 12 november clinic fietsen voor groep 5 t/m 8 op de nieuwe crossbaan in Alteveer.  
 Woensdag 24 november fietsles groep 3/4 10.30-12.00 uur. Fiets mee naar school!  
 Vrijdag 3 december Sinterklaas op school 
 Woensdag 17 november lootje mee naar school groep 5 t/m 8 
 Maandag 29 november groep 5 t/m 8 surprise inleveren voor de tentoonstelling  
 Kerstmarkt activiteitencommissie 
 Woensdag 22 december Kerstviering  
 Vrijdag 24 december ANWB Streetwise, alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij. 

 

Sint-Maarten 
De gezellige maanden staan voor de deur. Alle leerlingen maken in de klas een lampion en mogen 11 
november tussen 17.00 uur en 19.00 uur hun lied zingen op school bij de kleutergang. 
 
Expositie  
In de maanden oktober en november is er een expositie over de ‘Kastanjeboom’ door Harm Jan 
Oortwijn in de Drijscheer. De kastanjeboom is langzaam aan het uitsterven door 
kastanjeboomziektes. Daarom wordt er extra aandacht besteed aan de kastanjeboom en de 
kastanjes. Iedereen kan zich aanmelden voor een gratis zaailing bij 
Margre de Boer of Harm Jan Oortwijn. Alle klassen bezoeken 
woensdagochtend 10 november de expositie.  
’s Middags is er een workshop knutselen met kastanjes o.l.v. Harm 
Jan Oortwijn en zijn dochter Marit. Leerlingen die het leuk vinden 
kunnen zich daarvoor opgeven bij Margre de Boer (0610280305). De 
workshop start om 13.30 uur en zal rond 14.30 uur zijn afgelopen. 
De workshop vindt plaats in de kleuterklas van De Höchte.  
 
Afvalactie Nederland schoon. 
Vrijdag 12 november doen we als school mee met de actie 
‘Nederland schoon’.  
We doen dit samen met de gemeente Stadskanaal en stichting Dorpsbelang Alteveer.  
De kinderen krijgen ’s ochtends een voorlichting over het effect van 
straatafval en van 11.00 tot 12.00 uur willen we echt in actie komen 
en afval gaan opruimen in Alteveer.  
We zoeken hiervoor ouders die van 11.00 uur tot 12.00 uur met 
een groepje kinderen afval willen opruimen in een bepaald gebied 
(bos achter school, nieuwbouw enz.)  
Wie wil ons helpen? Graag opgeven bij juf Miriam. 
 
Vrijdag 12 november krijgen de leerlingen van groep 5 t/m 8 een clinic crossfietsen op de nieuwe 
crossbaan van Alteveer. De leerlingen krijgen uitleg over de baan, de veiligheidsregels en het gebruik 
van een fietshelm. Leerlingen die een crossfiets hebben mogen die meenemen. Leerlingen die een  
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veiligheidshelm hebben mogen die ook meenemen zodat we met zoveel leerlingen tegelijk kunnen 
fietsen. Deze clinic hadden we ook graag willen aanbieden aan de onderbouw. Om leuk en veilig op 
de crossbaan te kunnen fietsen zijn er fietsvaardigheden nodig waarvan wij vermoeden dat niet alle 
leerlingen in de onderbouw hierover beschikken. Wij willen die verantwoordelijkheid niet op ons 
nemen. Leerlingen die het fietscrossen heel erg leuk vinden, zijn zaterdag 6 november van harte 
welkom bij de opening.  
 
Sinterklaas 
Per mail liet de Sint weten dat hij vrijdagochtend 3 december onze school bezoekt. Rond 8.30 uur zal 
hij arriveren bij ons op het plein. Alle ouders zijn van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn. 
Rond 8.40 uur gaan alle leerlingen naar binnen en vieren we het feestje verder in de eigen klas. 
Iedere klas heeft die dag pietengym, dus de gymspullen kunnen mee. Alle leerlingen (ook groep 1/2) 
zijn op de normale tijd vrij.  
De leerlingen uit groep 1 t/m 4 hebben al een wensenlijstje doorgegeven aan de Sint. Sinterklaas 
heeft de leerlingen uit groep 5 t/m 8 gevraagd om hem een handje te helpen. De desbetreffende 
brief krijgen de leerlingen uitgeprint mee naar huis en staat ook onderaan deze nieuwsbrief. 
 

Kind op maandag (levensbeschouwelijke vorming)  
Na de zomer zijn we begonnen met de verhalen over Jakob en Ezau. In de komende periode lezen we 
de laatste verhalen in die serie. Jakob gaat terug naar Ezau, de broer waar hij eerder voor gevlucht is. 
Onderweg voert hij een strijd, maar uiteindelijk blijken Jakob en Ezau sterk genoeg om zich met 
elkaar te verzoenen. Daarna volgen de verhalen over Jozef en zijn broers. Het zijn prachtige verhalen, 
waarin veel herkenbare dingen gebeuren. Er is iemand die zich bijzonder voelt, anderen zijn jaloers. 
De broers van Jozef verkopen hem als slaaf naar Egypte. Maar zijn dromen zijn nog niet voorbij: In 
Egypte wordt hij onderkoning en uiteindelijk komen diezelfde broers bij hem graan kopen. Net als bij 
het verhaal van Jakob en Ezau heeft ook hier de vergeving het laatste woord. Zo laten de verhalen 
zien hoe mensen samen verder kunnen, ook als er erge dingen gebeuren. Én de verhalen maken 
duidelijk dat mensen er ook in hun ellende niet alleen voor staan: Jozef vertelt dat God steeds bij 
hem is geweest, ook toen hij in de put zat en in de gevangenis. 
Het thema van deze periode is ‘In je dromen!’. Met de kinderen verkennen we welke dromen zij zelf 
en anderen kunnen hebben. In je dromen kunnen fantastische dingen gebeuren, die je overdag 
misschien niet voor mogelijk houdt. Er kunnen ook heftige dingen gebeuren, waarvan je later blij 
bent dat het ‘maar een droom was’. Zo kunnen dromen iets laten zien van wat je fijn vindt en waar je 
bang voor bent. 
We hopen dat de verhalen weer inspirerende gesprekken opleveren in de klas! 
 
Vanuit de MR 
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. 
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 een 
uurtje afval gaan opruimen in Alteveer op vrijdag 12 november van 11.00 tot 
12.00 uur.  
Onze volgende MR-vergadering vindt plaats op 22 november.  
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Activiteitencommissie 
We kijken terug op een geslaagd boekenbal. Fijn dat er zoveel kinderen aanwezig waren. 
De voorbereidingen voor de kerstmarkt zijn in volle gang. Maandagochtend gaan we op de 
schoolzolder spullen maken voor de markt. Iedereen is vanaf 8.30 uur welkom om mee te helpen. 
Mocht u thuis nog materialen hebben liggen die geschikt zijn voor de verkoop dan houden we ons 
aanbevolen. 
 
 
Cursusdata typen/Word en PowerPoint voor groep 6 t/m 8.  
(voor de leerlingen die zich hebben opgegeven) 
 
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 
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Deze week nieuws uit groep 7/8 
In iedere nieuwsbrief zullen we een groep uitlichten.  
Dit keer nieuws vanuit groep 7 en 8.  We zijn zo blij met juf Irma op de maandag en dinsdag in de 
klas. We kunnen wekelijks splitsen met Engels, maar ook met andere lessen. Groep 8 heeft weken 
geleden een rekenles gehad over afstanden die over de wereld gemeten moesten worden. De 
leerlingen kwamen erachter de afstanden heel anders lopen omdat de wereld rond is. Directe lijnen 
kunnen niet gevlogen worden, maar met een omweg. Hoe zit dat nou precies? Aan de hand van een 
plastic bekertje werd dat duidelijk. Vragen vanuit het werkboek werden beantwoord, maar ook de 
wereldbol en het chromebook werden fanatiek bestudeerd en gebruikt. Jammer dat de tijd om was.  
 
Op vrijdag 1 oktober is Max van Veilig Verkeer Nederland langs geweest om een gastles te geven 
over mobiel gebruik op de fiets (mobiel in de hand, fiets aan de kant). Max is inmiddels een bekende 
binnen school. Max kan heel goed rappen, heeft connecties binnen de rapwereld en dat zorgde gelijk 
voor een goede klik. Fietsen met een mobiel in de hand, zorgt voor ongelukken en minder alertheid 
in het verkeer. Dit ondervonden alle kinderen door middel van een simulatieoefening.    

 
Ook hebben we tijdens de kinderboekenweek voorgelezen aan groep 3 en 4. Prachtige 
prentenboeken werden uit de bibliotheek gehaald en voorbereid. Een mooi, gezellig of handig plekje 
werd gezocht en zo hebben we 20 minuten voorgelezen. Een feest voor iedereen, ook voor de juffen 
om dat allemaal te zien en te horen.  

 
Na de herfstvakantie is het Ubbo Emmius Onstwedde op bezoek geweest. Door middel van een 
toolkit hebben de kinderen het Ubbo Emmius beter leren kennen en konden vragen gesteld worden 
aan de twee docenten over bijvoorbeeld de werkwijze en de open dagen (die gelukkig doorgaan).   
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Even kennismaken met Sophie Gerards 

 
 
Hallo, ik ben Sophie Gerards. Ik ben 10 jaar en woon sinds 3 november in 
Alteveer. Ik woonde eerst in Sellingen en zat op Obs de Plaggenborg. Ik zit 
nu in groep 7 en mijn hobby's zijn op de trampoline en met de paarden 
spelen. Ik vind het heel leuk hier op school en heb ook al vriendinnen. 
     
Wist u dat.... 
Indy heeft sinds kort een nieuw huisdier: een 
baardagaam Bobby.  
Hij is 5 jaar oud, is superlief en houdt van knuffelen. 
Het liefste eet Bobby sprinkhanen en kakkerlakken. 
Elke dag wordt hij natgespoten met een 

plantenspuit, want dat vindt hij heerlijk.  
Als Indy wakker wordt in het weekend, doet ze de warmtelamp aan  
om 8.30 uur en om 17.20 uur gaat de lamp weer uit.  Als Bobby gaat slapen 
heeft hij 1 hoekje waar hij altijd ligt. Als hij wakker wordt, dan gaat ie meteen 
op de steen zitten onder de warmtelamp. Het is onder  de warmtelamp 
ongeveer 28 graden, soms wel warmer. Het    mag niet kouder worden dan 15 
graden. 
                                                Tot slot 

Dinsdag 16 november zijn de voorrondes op school van de 

voorleeswedstrijd. Dinsdag 9 november komt de bibliotheek de 

voorleeswedstrijd nogmaals promoten. Juf Irma heeft afgelopen weken 

groep 7 en 8 enthousiast gemaakt voor het lezen, suggesties gedaan 

voor boeken, voorgelezen en lessen gegeven die hiermee te maken 

hebben. Ook de komende tijd zal juf Irma tijd besteden aan lezen. 

Kinderen van groep 7 en 8 kunnen zich nog  steeds aanmelden voor de 

voorleeswedstrijd.  

 

 

                        

 

 

      
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwsbrief - Alteveer 

 Nieuwsbrief Christelijke Basisschool De Höchte 
   6 

 

 

Beste kinderen uit groep 5 t/m 8 (en ouders),  
 

De Sint komt weer naar Nederland en heeft de kinderen gevraagd om hem een 

handje te helpen.   

Op vrijdag 19 november gaan we lootjes trekken. Het is de bedoeling 

dat een cadeautje wordt gekocht t.w.v. €6,-.  

Vul thuis samen met je ouders alvast het lootje in en neem het woensdag 

17 november mee naar school.   

Bij het lootjes trekken krijg je een lootje van je klasgenoot mee naar huis. 

Voor jouw klasgenoot koop je een cadeautje van 6 euro. Op het lootje kun je zien 

wat je waar kunt kopen.  

Het is de bedoeling dat je thuis een surprise maakt voor degene waarvan je het 

lootje getrokken hebt. Dit in verband met het Pietentekort van dit jaar*  
  

Het cadeautje en de surprise neem je mee op maandag 29 november en zet je neer 

in de gang achter het oranjelint. Zo krijgen we een prachtige tentoonstelling van alle 

surprises. Graag het cadeautje en de surprise aan elkaar vast maken en de naam 

voor wie het cadeautje is onderop de surprise/het cadeautje schrijven.   

  

Tot snel,  

Groetjes,  

De inpak- en surprise Piet   

PS Mocht je nog vragen hebben dan kun je ze stellen aan juf Miriam. Zij heeft 

nauwe banden met de Sint en zijn Pieten.   

  
*Bron De film van Sinterklaas 2019   

 

Dit lootje is van:………………………………………………………………………  
 

Mijn verlanglijstje:  

  Wat  Waar te koop  Prijs   

1      €  

2      €  

3      €  

4      €  

5      €  
 


