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Donderdag 7 april Skeelerclinic KNSK voor groep 5 t/m 8. 8.30 uur verzamelen bij de baan
Donderdag 14 april Praktijkexamen verkeer groep 7/8
Donderdag 14 april Paasviering voor de leerlingen
15 april Goede Vrijdag, maandag 18 april tweede Paasdag, leerlingen zijn vrij
Dinsdag 19 april Studiedag, leerlingen zijn vrij
Vrijdag 22 april Koningsspelen
Dinsdag 26 april schoolreis groep 0 t/m 4 8.25-14.00 uur
Dinsdag 26 april groep 5/6 bezoekt het Veenpark
27 april t/m 6 mei Meivakantie
4 mei 19.00 uur dodenherdenking bij het monument
Zondag 8 mei Moederdag
Donderdag 19 mei schoolreis groep 5 t/m 8
26 mei t/m 29 mei Hemelvaartsweekend

Projectweek
We kijken terug op een zeer geslaagde projectweek. Foto’s kunt u bekijken op onze website. Groep
5/6 gaat in het kader van de projectweek op dinsdag 26 april nog een reisje maken naar het
Veenpark.
KNSB (Koninklijke Nederlandse Skeelerbond)
De Skeelerbond komt donderdag 7 april een clinic skeeleren geven aan de groepen 5 t/m 8. Skeelers
en bescherming zijn aanwezig. Kinderen die liever skeeleren op eigen skeelers en eigen bescherming
willen gebruiken kunnen dit meenemen. Er wordt gewerkt met verschillende niveaugroepen dus ook
voor leerlingen die nog nooit hebben geskeelerd zijn trainers aanwezig.
De leerlingen uit groep 5 t/m 8 worden donderdag 7 april om 8.30 uur bij de skeelerbaan verwacht.
Parro
De afgelopen weken is Parro geïnstalleerd bij bijna alle ouders. Omdat niet alle ouders de Parro app
willen gebruiken, komt er soms informatie dubbel binnen via Parro én per mail.
We willen u vragen om bij ziekte uw kind af te melden via Parro bij de desbetreffende leerkracht.
Ouders die niet in het bezit zijn van Parro kunnen het telefonisch (0599-331348) doen. Helaas is de
‘in gesprek’ toon niet goed bij ons op school. De telefoon zal altijd ‘gewoon’ over gaan, probeer het
een later tijdstip nog eens.
Koningsspelen
Vrijdag 22 april vinden de Koningsspelen plaats. Een tas voor de ochtend is niet nodig. Voor alles
wordt gezorgd. Graag sportkleding aan. We hanteren de 'normale’ schooltijden.
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Schoolreizen
De tijd van schoolreizen is weer aangebroken. Dinsdag 26 april gaan de
groepen 0 t/m 4 naar Ballorig in Emmen. De bus vertrekt om 8.30 uur
en om 14.00 uur zijn we weer terug in Alteveer. De leerlingen zijn dan
ook om 14.00 uur vrij.
Groep 5 t/m 8 gaat op donderdag 12 mei naar Schloss Dankren. We
bezoeken het pretpark, niet het zwembad. De bus vertrekt om 9.30 uur
(park gaat om 10.00 uur open) en we zijn om 15.15 uur weer terug in
Alteveer. Van 8.30 tot 9.30 uur hebben we een gezellig programma in
de klas.
Voor praktische informatie zie kopje leerlingenraad.

GGD Groningen
Beste ouders/ verzorgers,
Mijn naam is Inge Scheper en ik ben jeugdverpleegkundige 0-18 jaar, bij de Jeugdgezondheidszorg
van de GGD. Sommige ouders kennen mij al van het consultatiebureau of school maar voor velen ben
ik ook een nieuw gezicht.
Ik ben 59 jaar en moeder van 6 kinderen, biologisch- en pleeg/adoptie kinderen en heb inmiddels ruim
ervaring met verschillende opvoedingssituaties. Al langere tijd ben ik als schoolverpleegkundige
betrokken bij de Höchte. Nu de corona maatregelen het weer toe laten, is het fijn weer meer in de
school aanwezig te kunnen zijn!
Vanaf 6 april is het de bedoeling ook weer de maandelijks spreekuren te gaan doen op school. In
overleg met school hebben we dit gepland op de eerste woensdag van de maand meteen bij
aanvang van de school; 08.30uur -10.00 uur. Het is een inloopspreekuur maar tegelijkertijd kunt u
zich ook van tevoren opgeven bij de ib-er of de directeur en dan weet ik of er ouders zijn die graag in
gesprek willen met mij. U mag me ook zelf even appen of bellen maar het kan dus ook zonder
afspraak.
De onderwerpen kunnen heel breed zijn. Met sommige zaken kan ik u meteen op weg helpen en
anders kunnen we samen kijken wat u nodig heeft. Ik denk zelf aan onderwerpen als zindelijkheid,
gedrag waar u zich zorgen over maakt, moeilijkheden die u zelf ondervindt in het opvoeden, voeding,
kleding, vaccineren enz. Maar het kan ook over hele andere zaken gaan die betrekking hebben op uw
kind(eren). Mist u informatie of heeft u de behoefte te sparren ergens over, dan ga ik graag met u in
gesprek! Praat u liever in een andere omgeving als op school met mij dan kunnen we ook een andere
afspraak maken.
Inge scheper- van Wijk
Jeugdverpleegkundige 0-18 GGD Stadskanaal
inge.scheper@ggd.groningen.nl
Tel: 06 11871666
Actie Oekraïne
De Ruilwinkel in Alteveer heeft een inzamelactie gestart 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?
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Leerlingenraad CBS De Höchte
Nieuws vanuit de leerlingenraad:
Hoi jongens en meisjes,
Yes! We gaan allemaal in de bus op schoolreis. De afgelopen jaren zijn we met auto’s gegaan maar
met de bus is wel speciaal. We spreken af dat de leerlingen uit groep 5 t/m 8 maximaal 5 euro
zakgeld mee mogen nemen op schoolreis. Groep 0 t/m 4 mag geen geld meenemen. Ze hoeven ook
geen tas mee te nemen omdat ze eten en drinken bij Ballorig krijgen. Groep 5 t/m 8 mag wel een tas
meenemen met lekkere dingen meenemen en extra drinken. We eten tussen de middag patat in het
park.
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:
• Parro is aangeschaft. Niet alle ouders willen de app daardoor informatie per app en mail.
• Ondertekenen formulieren statuten MR
• Formatie 2022-2023.
• Manon treedt in 2023 af als lid van de MR. We gaan op zoek naar een nieuw lid. Lijkt je het leuk om
deel uit te maken van de MR dan graag een mailtje naar directie.dehochte@sgperspectief.nl
• Mogelijkheid tot schoolzwemmen in Onstwedde. Wordt nog naar gekeken.
• Een ouder biedt zich aan om de Sint naar school te brengen.
De volgende vergadering is 12 mei. We zullen dan kijken naar de hoogte van de vrijwillige bijdrage
voor het schooljaar 2022-2023 dat in september geïnd zal worden. Vanwege Covid is de factuur dit
schooljaar pas naar de ouders gegaan zodra we zeker wisten dat we op schoolreis zouden kunnen.

Activiteitencommissie
We hebben weer leuke activiteiten gepland. Woensdag 13 april willen we een Paasbingo organiseren
voor groep 0 t/m 4 en groep 5 t/m 8. We starten om 13.30 uur met groep 0 t/m 4. Om 14.30 uur is
groep 5 t/m 8 welkom. Meer informatie volgt z.s.m.

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)
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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 0/1/2
Wat hebben we een prachtige projectweek gehad! We zijn samen naar de ‘Juffertorenkerk’ in
Onstwedde geweest. Juf Roelianne heeft ons laten zien hoe dik de muren van de kerk zijn. We
hebben de grote klok en het orgel gehoord en we hebben echte kloostermoppen gevoeld.
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Een week later gingen we samen naar het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal. Daar zagen we in
verschillende groepjes veel dingen van vroeger zoals oude foto’s, een winkeltje zoals dat er vroeger
uitzag en we speelden een oudHollands spel namelijk sjoelen.
Ook leerden we tijdens dit project wat Groningse woorden en liedjes. Wat hebben we genoten van
de feestelijke afsluiting van dit project!
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Donderdag 7 april lopen we met de kinderen onze jaarlijkse Palmpasen optocht. We starten zo snel
mogelijk na half negen en lopen langs de Beumeesweg richting de snelweg.
We zullen tijdens deze optocht onze Paasliedjes ten gehore brengen.
In januari startte onze groep 0. Roos en Thijs mochten we verwelkomen in deze groep. Binnenkort
kunnen we Norah en Lianne in groep 0 welkom heten. Allemaal hartelijk welkom bij ons op school!
Vrijdag 1 april gingen we met elkaar op de foto.

De leerlingen staan keurig klaar voor de foto. We tellen af…….
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Dit verscheen op het bord.

Wat een lol. 1 April, kikker in de bil.
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