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04-02-2022  -  nr. 6 
 
Kalender 
 

Ø Woensdag 9 februari studiedag. Alle leerlingen zijn vrij. 
Ø Vrijdag 11 februari rapport groep 1 t/m 8. 
Ø Maandag 14 februari t/m vrijdag 18 februari spreekweek (uitnodiging volgt). 
Ø 19 t/m 27 februari voorjaarsvakantie. 
Ø Woensdag 16 maart Personeelsdag Perspectief, alle leerlingen zijn vrij. 
Ø Maandag 7 maart tot en met vrijdag 18 maart projectweek ‘Op reis naar het verleden’. 
Ø Vrijdag 18 maart feestdag juf Roelianne en juf Erna 25 jaar juf. 

Op moment van schrijven heerst een stilte in de school. De laatste Citotoetsen worden afgenomen. 
Woensdag 9 februari zijn alle leerlingen vrij. Het personeel zal dan alle gegevens verwerken, 
analyseren en bespreken met de intern begeleider en directie. Vrijdag 11 februari krijgen alle 
leerlingen hun rapport mee. Vanaf groep 3 worden de Citotoetsen afgenomen en de grafiekjes zijn te 
zien in het rapport.  
 
Spreekweek week 7 
Van maandag 14 februari tot en met donderdag 17 februari krijgt u de gelegenheid om met de 
leerkracht van uw kind(eren) te spreken over de ontwikkeling van uw kind. U mag uw voorkeur qua 
dag mailen naar directie.dehochte@sgperspectief.nl. Dit kan tot en met maandag 7 februari.  
 

 Maandag 14-2 
 

Dinsdag 15-2 
 

Woensdag 16-2 
 

Donderdag 17-2 
 

Groep 1/2  xxxxxxxxx 15.30-16.45  uur  xxxxxxxxxxxx 15.30-17.00 uur 
Groep 3/4 15.30-17.00 uur 15.30-16.45 uur  xxxxxxxxxxx 15.30-17.00 uur 
Groep 5/6  15.30-16.45 uur 13.00-15.00 uur   
Groep 7/8  15.30-16.45 uur  15.30-16.45 uur 

 
Scrooge 
De filmopname van Scrooge heeft afgelopen weekend plaatsgevonden. Namens onze school heeft 
een groepje leerlingen meegespeeld of meegezongen in het wezenkoor. Goed gedaan jongens en 
meisjes! Foto's zijn te bekijken op onze website www.dehochte.nl.  
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Leerlingenraad cbs De Hochte 
Nieuws vanuit de leerlingenraad: 
Hoi jongens en meisjes, 
Wat leuk dat jullie zoveel ideeën in de brievenbus hebben gedaan. We hebben ervoor gekozen om 
mondkapjes bij de ingang neer te zetten zodat iedereen er één kan pakken vanaf groep 5. 
We hebben contact opgenomen met de burgemeester over het niet goed werkende 30 km bord. De 
burgemeester schaamt zich dat het nog steeds niet is opgelost en hij gaat er weer achteraan.  
In onze ideeënbus zaten de volgende opmerkingen en ideeën: Klimhochte vernieuwen met glijbaan, 
goede doelenactie, dier op school, Engels vanaf groep 5, pannakooi, scheiding kleuterplein, boom op 
schoolplein/schaduw, rekstokken vernieuwen, twister. 
Kleuterplein: 
Kleuterplein apart houden. Als leerlingenraad vinden wij het leuk en belangrijk om samen te spelen. 
Daarom willen wij niet een scheiding tussen groep 3 t/m 8 en de kleuters.  
Dier op school: 
Een dier op school is niet handig vanwege allergieën en een dier kost geld. Je moet er ook voor 
zorgen. De buren hebben hond Wifi en die kun je aaien op het schoolplein.  
Schaduw op het plein: 
We gaan uitzoeken of er voor de zomer een zonnedoek boven de zandbak kan komen zodat we daar 
onder kunnen zitten. De andere punten nemen we mee naar de vergadering in Maart.  
Heb je ideeën voor ons? Stop ze in de ideeën brievenbus in de gang. 

 
Jayden was helaas ziek tijdens onze vergadering. Beterschap Jayden!  
Groetjes, Jayden, Britt, Anouk en Maud (en juf Miriam). 
 
MR 
Het is fijn dat de groep niet meer in quarantaine hoeft als er meer dan 3 leerlingen in een klas 
besmet zijn. Het blijft wel een roerige periode omdat veel leerlingen ziek thuis zijn.  
In de komende maanden zullen we meedenken over de groepsverdeling en de inhoud van de 
schoolgids. Hoe gaan we de Coronagelden inzetten enz. Onze volgende vergadering is dinsdag 15 
februari om 10.30 uur.  
 
Activiteitencommissie 
De opbrengst van de brodenactie is €703,-. Wat een fantastisch bedrag! We willen iedereen hartelijk 
bedanken!  
 
Kind op maandag (levensbeschouwelijke vorming)  
 
Week 06 (07/02 - 11/02) – Zaai verhaal 
Marcus 4: 1-34 
Jezus vertelt een zaai verhaal: een zaaier strooit zaad op verschillende plekken. Op de ene plek komt 
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het op, op de andere plek niet. Zo is het ook met het woord dat gezaaid wordt en met mensen die er 
verschillend mee omgaan. 
Week 07 (14/02 - 18/02) – Ik zie je wel 
Marcus 5: 1-43 
Er komt een man bij Jezus die erg in de war is. Hij weet wie Jezus is: de zoon van de Allerhoogste 
God. Jezus verjaagt de geest die de man in zijn greep heeft. Als ze daarna weer naar de overkant van 
het water gaan, komt Jaïrus bij Jezus. Hij vraagt of Jezus zijn dochter wil genezen. Onderweg is er een 
vrouw die Jezus aanraakt en geneest. Jezus ziet en helpt iedereen – zelfs de dood houdt hem niet 
tegen. 
Week 08/09 (21/02 - 04/03) – Je hebt genoeg 
Marcus 6: 6b-44 
De leerlingen van Jezus worden eropuit gestuurd. Ze hoeven niets mee te nemen; er zal voor hen 
gezorgd worden. Als koning Herodes hoort wat er over de Messias verteld wordt, schrikt hij. Hij is 
bang dat het Johannes de Doper is, die hij heeft laten ombrengen. In het laatste verhaal van deze 
week horen we hoe Jezus vijf broden en twee vissen deelt met duizenden mensen. Er is voor 
iedereen genoeg! 
 
 
Cursusdata typen/Word en PowerPoint voor groep 6 t/m 8.  
(voor de leerlingen die zich hebben opgegeven) 
            

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 5/6 
In iedere nieuwsbrief zullen we een groep uitlichten.  
 
Na de kerstvakantie heeft groep 5/6 naast de cito toetsen ook tijd gehad voor andere leuke dingen. De 
afgelopen weken zijn we met juf Irma aan de slag geweest met poëzie. De leerlingen hebben geleerd 
dat je met weinig woorden veel kunt zeggen, dat poëzie niet hoeft te rijmen en dat het ook nog leuk 
kan zijn. Onderstaand een paar voorbeelden van de elfjes die gemaakt zijn over o.a. het lievelingsdier 
en iets wat je heel leuk vindt om te doen.  Ook een paar mooie voorbeelden van een triolet over 
bijzondere plekken waar de leerlingen geweest zijn. In een triolet zijn regel 1, 4 en 7 hetzelfde.  
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Brandy 
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