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Woensdag 9 maart Biddag voor gewas en arbeid. 12.15-15.00 uur kindermiddag PKN Alteveer
Woensdag 16 maart Personeeldag Perspectief, alle leerlingen zijn vrij.
Maandag 7 maart tot en met vrijdag 18 maart projectweek ‘Op reis naar het verleden’.
Vrijdag 18 maart feestdag juf Roelianne en juf Erna 25 jaar juf.

Ondanks de grote zorgen in de wereld, zien we dat het voorjaar wordt. De sneeuwklokjes bloeien en
we genieten van de warmte die de zon ons geeft. Juf Willy en meester Rein waren afgelopen week
afwezig i.v.m. Covid en juf Irma heeft longontsteking. Beterschap meester en juffen.
Met wat creatieve oplossingen hebben we geen groepen naar huis hoeven sturen. Ook vanaf deze
plaats een compliment voor het personeel voor hun flexibiliteit!

Als drie personeelsleden ziek zijn dan gaan we aan de slag met samenwerkopdrachten. Hier zijn de leerlingen aan het
vouwen. Het resultaat is te zien op de ramen.

Sofie en Els hebben een broertje gekregen. We feliciteren het gezin met de geboorte van Berend.
Roos is gestart in groep 0 en Thijs heeft ook al even gekeken in de klas. Welkom bij ons op school.
Projectweek
Maandag 7 maart start onze projectweek ‘Op reis naar het verleden’. We leren de kinderen over het
erfgoed in hun eigen omgeving. Waarom is het belangrijk dat oude dingen worden bewaard en wat
kunnen we leren over het verleden van ons eigen dorp. We maken kennis met de Groninger taal
door verhalen, een app op de i-pad ‘Van Old noar Jong’. Dinsdag 8 maart bezoeken alle leerlingen de
Juffertoren in Onstwedde. We kijken naar de bouw van de Juffertoren en maken kennis met de
geschiedenis ervan. De leerlingen uit groep 5 t/m 8 gaan ‘s ochtends op de fiets, dus dinsdag graag
op de fiets naar school komen. Tijdens de handvaardigheid- en tekenles besteden we ook aandacht
aan het thema.
Vrijdag 18 maart sluiten we de projectweek af met een feestje. We vieren dat Juf Roelianne en juf
Erna 25 jaar in het onderwijs werken. De kinderen mogen die dag verkleed komen. Een tas met een
tussendoortje is niet nodig. Alle leerlingen worden getrakteerd. We hanteren de ‘normale’
schooltijden. Kinderen die overblijven wel graag een lunch mee.
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Doet u ook mee met onze fotowedstrijd? De uiterste inleverdatum is woensdag 9 maart.
Onderstaande mail heeft u voor de voorjaarsvakantie ontvangen:
Op 7 maart begint de projectweek. Het thema is ‘Op reis naar het verleden’, oftewel ‘Vrouger’, want
ook de Groningse taal komt deze week veel aan bod.
Om alvast in de stemming te komen, zijn wij op zoek naar de leukste Groningse foto. Wel wait woar
of wat dit is?
Het eten van een lekkere aaierbal of het beklimmen van de Martinitoren, alles is goed! De winnaar
krijgt een mooi prieske.
De foto’s mogen opgestuurd worden naar irma.vanerp@sgperspectief.nl
Actie Oekraine
Ruilwinkel Alteveer start een inzamelactie voor de mensen (vrouwen, kinderen) die vanuit de
Oekraïne hun land hebben moeten verlaten en gevlucht zijn. Mensen hebben behoefte aan:
kinderkleding, vrouwenkleding, zeep, shampoo, babyvoeding, luiers, babydoekjes enz. Voor de
kinderen is er behoefte aan kleurboeken, potloden enz. U kunt de spullen op maandag- en
donderdagmiddag bij de ruilwinkel inleveren. Helpt u mee?
Leerlingenraad CBS De Höchte
Nieuws vanuit de leerlingenraad:
Hoi jongens en meisjes,
Goed nieuws. Er komen nieuwe 30 km borden op zonne-energie en we hebben zonnedoeken voor
boven de zandbak besteld.
We praten met elkaar over wat er leeft in de wereld en of kinderen er ook last van hebben. Het is fijn
dat wij gewoon naar school kunnen en kunnen leren en samenwerken.
Als school doen we mee met de actie van de Ruilwinkel voor Oekraïne. Het is fijn en goed om nu
mensen te helpen. Heb je onderwerpen voor de leerlingenraad? De box staat bij de ingang.

Groetjes, Jayden, Britt, Anouk en Maud (en juf Miriam).
MR
Tijdens de laatste vergadering zijn de volgende punten besproken:
• Is het mogelijk om een schoolapp bijv. Parro aan te schaffen. Nu komen er wel heel veel mailtjes. In
een app heb je alles overzichtelijk onder elkaar.
We hebben als team besloten om met Parro te gaan werken. Het product is besteld. Meer informatie
volgt t.z.t.
• Mogelijkheid tot schoolzwemmen in Onstwedde.
• Een ouder biedt zich aan om de Sint naar school te brengen.
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Activiteitencommissie
We zijn met elkaar aan het overleggen welke activiteiten we gaan organiseren. Meer informatie
volgt.
Kind op maandag (levensbeschouwelijke vorming)
‘Open je ogen ’is het thema van deze periode. Als we de bijbelverhalen lezen, kijken we onze ogen
uit. We zien hoe Jezus wonderen verricht. Zo gaan we vol indrukken op weg naar Pasen. We horen
dat Jezus sterft aan het kruis, een donkere dag, waarop je misschien liever de ogen sluit om niet te
zien wat er gebeurt. Maar met Pasen vieren we dat God altijd weer roept: ‘Open je ogen!’Er is een
nieuw begin.
Cursusdata typen/Word en PowerPoint voor groep 6 t/m 8.
(voor de leerlingen die zich hebben opgegeven)
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, 5/6 en 7/8
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.
ANWB Streetwise heeft een gastles georganiseerd over Trapvaardig. De fietsbeheersing en
gevaarherkenning door middel van een fietsparcours zijn van belang omdat kinderen bijna naar het
voortgezet onderwijs gaan. Bij Trapvaardig wordt zowel theoretisch als praktisch aandacht besteed
aan het (fiets)gedrag in het verkeer. We hebben daarbij ook een "dronken” bril opgehad en
vernomen hoe het voelt om onder invloed te moeten lopen. Groep 7 heeft maandag 28 maart het
theoretisch verkeersexamen. De verkeersborden zijn afgelopen dinsdag meegegaan om te leren.
Donderdagmorgen 14 april hebben de leerlingen van groep 7/8 het praktijkexamen in Onstwedde.
Graag de fiets deze dag meenemen.
Een impressie van de gastles ANWB streetwise Trapvaardig:
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In verband met de corona maatregelen hebben we in de klas een filmpje gemaakt en opgestuurd
naar de bibliotheek. Demy heeft een welverdiende derde plek verdiend en blijft natuurlijk onze
voorleeskampioen op De Höchte. Demy, heel knap gedaan!
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Groep 7/8 gaat in maart beginnen met de cursus Sterke kinderen op donderdagmiddag. De meisjes
krijgen les van juf Irma en de jongens van Arnesto van Welstad Stadskanaal. In totaal worden 8
lessen gegeven. Ik ben nog op zoek naar ouders/verzorgers die dinsdagmorgen 8 maart mee willen
fietsen naar de Juffertoren in Onstwedde en donderdagmorgen 17 maart willen rijden naar en/of
terug naar het Veenkoloniaal museum in Veendam. De ouders/verzorgers van groep 7/8 hebben een
mail ontvangen. Wie kan helpen?
Tot slot: de eindcito voor groep 8 is op woensdag 20 april en donderdag 21 april.
Tot de volgende nieuwsbrief!

UITNODIGING BIDDAG-MIDDAG
WOENSDAG 9 MAART 2022
12.15 - 15.00 UUR
Hoi jongens en meisjes (en ouders),
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Het voorjaar staat voor de deur, zoals elk jaar is er dan biddag voor gewas en arbeid. Op
deze dag staan we speciaal stil bij het wonder van de schepping en bidden we voor alles wat
weer gaat op het land én voor de arbeid die we doen.
Woensdag 9 maart is in het gebouw bij de kerk biddag-middag voor alle
basisschoolkinderen. Om 12:15 halen we de kinderen op van school en gaan we gezellig
eten. Ook is er tijd om met elkaar te zingen, naar een Bijbelverhaal te luisteren, te bidden en
danken.
En natuurlijk gaan we knutselen…dus trek niet je nieuwste kleren aan! Het blijft nog even een
verrassing wat we gaan maken.
Als je wilt komen, wil je dan onderstaand strookje uiterlijk maandag
7 maart inleveren bij je juf, of bij Marijke van Noordennen (moeder van Thijs). Graag tot
woensdag!

Leiding kinderkerk “Jonathan”

------------------------------

Opgavestrookje biddag 9 maart 2022
Ja, ik kom naar de biddag-middag!

Naam :

_______________________

Groep : ________

Vergeten om het antwoordstrookje op tijd in te leveren? Kom
gerust!
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