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Donderdag 19 mei schoolreis groep 5 t/m 8
26 mei t/m 29 mei Hemelvaartsweekend
Maandag 6 juni vrij 2e Pinksterdag
Donderdag 9 juni start Citotoetsen groep 3 t/m 7
Donderdag 23 juni BOTTS groep 7/8 9.00 uur-12.00 uur
28 juni foto Koch. Niet schoolgaande broertjes en zusjes kunnen vanaf 8.15 uur op de foto in de
schoolbibliotheek.
Woensdag 29 juni studiedag
Vrijdag 1 juli Rapport mee groep 1 t/m 7
Maandag 4 juli t/m donderdag 7 juli Spreekweek groep 1 t/m 7
Donderdag 14 juli Laatste schooldag, afscheid groep 8.
- 8.30 uur vossenjacht voor de hele school, meer informatie volgt t.z.t.
- 18.30 uur optocht leerlingen groep 8 door Alteveer
- 19.00 uur rode loper voor leerlingen groep 8 op het plein
19.15 uur Filmgala voor leerlingen groep 8 en hun ouders

Dinsdag 26 april zijn de groepen 0 t/m 4 op schoolreis geweest naar Ballorig in
Emmen. We kijken terug op een geslaagde dag. Foto’s zijn te bekijken op onze
website, achter het beveiligde gedeelte.
Donderdag 19 mei gaan de groepen 5 t/m 8 op reis naar Schloss Dankern. Ze
hebben van 8.30 tot 9.30 uur een gezellig programma in de klas omdat het park
om 10.00 uur opengaat. De bus vertrekt om 9.30 uur. Rond 15.30 uur zijn we
weer terug in Alteveer. De kinderen krijgen tussen de middag patat. Ook zullen
de juffen zorgen voor iets lekkers. Wilt u uw kind zelf een rugzak meegeven met
drinken en eventueel extra brood? Natuurlijk mogen er ook lekkernijen mee op schoolreis. De
kinderen kunnen nat worden bij sommige attracties. Extra kleding mee in de tas is handig.
Er mag maximaal €5,- zakgeld worden meegegeven. Als begeleiding gaan de volgende juffen mee: juf
Heleen, juf Roelianne, juf Irma, juf Aniek, juf Sandra, juf Meike en Monica. Voor de zichtbaarheid en
veiligheid van de leerlingen dragen we de schoolshirts.
GGD Groningen inloopspreekuur.
Iedere eerste woensdag van de maand is er een inloopspreekuur bij ons op school in de
schoolbibliotheek. U bent tussen 8.30 en 10.00 uur van harte welkom op 1 juni.
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
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Actie Oekraïne ruilwinkel
Wat zijn er veel spullen ingeleverd. Hartelijk dank voor alle hulp!
Leerlingenraad CBS De Höchte
Nieuws vanuit de leerlingenraad:
Hoi jongens en meisjes,
We hebben heel veel zin in ons schoolreisje. We hebben met juf Miriam de
projectweek en de Koningsspelen geëvalueerd. De stormbaan moet elk
jaar als het kan terugkomen. De clinic boksen vonden we ook heel gaaf.
We hebben veel geleerd van onze projectweek. Het meest hebben we
geleerd van de uitjes, dan zie je het echt voor je.
We zijn blij met het zonnedoek dat boven de zandbak is geplaatst. Heb je
nog ideeën voor de leerlingenraad? Onze brievenbus staat bij de ingang
van de school.
Maud en Norah verkochten stickers voor het goede doel.

Groetjes, Jayden, Britt, Anouk en Maud (en juf Miriam).

MR
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
De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 7 juni om 8.30 uur.
We bespreken de volgende punten:
• Formatie 2022-2023.
• Hoogte van de vrijwillige bijdrage voor het schooljaar 2022-2023.
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Activiteitencommissie
We kijken terug op een geslaagde bingo. Leuk dat zoveel leerlingen aanwezig waren. We gaan nu
bezig met de voorbereidingen voor de afsluiting van het schooljaar.
De avondvierdaagse zullen we niet lopen in Stadskanaal maar in september in Alteveer.
Kind op maandag (levensbeschouwelijke vorming)
Is er een God die het hoort als mensen bidden? En krijgen ze dan wat ze vragen? We beginnen deze
periode met het verhaal van Hanna uit het Bijbelboek 1 Samuël 1. Als zij hardop bidt in de tempel,
denkt de priester dat ze dronken is. Maar ze stort haar hart uit voor de Heer en wordt verhoord.
Hanna krijgt een zoon, Samuël, die als klein kind de stem van God hoort. Later wordt hij een profeet:
hij vertelt mensen wat God hen te zeggen heeft. Ook zalft hij een koning voor Israël.
Een thema dat in deze verhalen steeds terugkomt, is luisteren. Je kunt horen dat iets gezegd wordt,
maar luister je er dan ook echt naar? Voor kinderen is dat een herkenbaar thema. Elke dag komen er
veel geluiden op hen af: van hun leerkrachten, ouders, vrienden en vriendinnen, maar ook van
influencers en beroemdheden. Nemen de kinderen alles aan wat er gezegd wordt? Hoe kiezen ze
waar ze wel en niet naar moeten luisteren? En is er bij al die geluiden ook nog ruimte voor het geluid
van de verwondering en de hoop? Hopelijk kunnen de verhalen hen ook daarover aan het denken
zetten.
Rondom Hemelvaart en Pinksteren worden de verhalen verteld die bij deze feesten horen. In het
pinksterverhaal speelt luisteren en verstaan ook weer een belangrijke rol: de leerlingen van Jezus
worden door iedereen verstaan. Dat is een wonder!
Cursusdata typen/Word en PowerPoint voor groep 6 t/m 8.
Alle leerlingen zijn geslaagd voor hun typediploma en cursus Word en PowerPoint. Hartelijk
gefeliciteerd jongens en meiden. Volgend cursusjaar zullen we deze cursus wederom aanbieden bij
ons op school. Meer informatie volgt.
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 maand nieuws uit groep 3/4
We zijn na een fijne meivakantie weer goed van start gegaan in groep 3-4!
In groep 3 lezen we nu in kern 10 van Veilig Leren Lezen en leren de kinderen o.a. woorden als
leeuw, kieuw en duw. We lezen nog altijd zo veel en zo vaak mogelijk, want veel leeskilometers
maken blijft heel belangrijk. Naast het technisch lezen, oefenen we ook het begrijpend lezen met
teksten uit de methode Ha, ik snap het! Bij rekenen oefenen we nu al met alle getallen op de
getallenlijn t/m 100. De leerlingen moeten weten wat de buurgetallen van een getal zijn (bijv. 35 en
37 zijn de buurgetallen van 36) en vooruit en achteruit kunnen tellen met sprongen van 2 en 5. Ook
oefenen we het optellen en aftrekken tot en met 10 en soms al stiekem zelfs wat verder dan 10.
Regelmatig krijgen de leerlingen ook een eenvoudig verhaaltje te horen waar ze dan een rekensom
uit moeten halen, bijvoorbeeld Er zitten nu nog 3 koekjes in de trommel, maar Erik heeft er al 4
opgegeten. Hoeveel koekjes zaten er eerst in de trommel? Hierdoor leren de kinderen betekenisvol
rekenen.
In groep 4 zijn we met Taal op Maat deze week begonnen met het thema Mooi!; het gaat daarbij niet
alleen over muziek en dansen, maar later ook nog over sprookjes. Bij deze onderwerpen oefenen we
de woordenschat, maar bijvoorbeeld ook enkelvoud-meervoud en het gebruik van leestekens. Bij
spelling leerden we deze week over molen-woorden: je hoort de oo, maar je schrijft de o: dat is nog
best lastig! De methode Estafette gebruiken we voor het technisch lezen én begrijpend lezen. We zijn
nu begonnen met tekstboek over buiten spelen. Ook in groep 4 is veel lezen erg belangrijk en daarom
zijn er verschillende soorten boeken om te lezen en wordt er volop geoefend in kleine groepjes,
alleen of in duo’s. Bij rekenen zijn we druk met het aanleren van rekenstrategieën voor het maken
van optel- en aftreksommen en oefenen we steeds meer tafels. Thuis kunnen de tafels geoefend
worden met Ambrasoft via MOO.

Juf Erna was in de meivakantie in Parijs en zag daar in het museum echte schilderijen van Vincent van
Gogh. Vandaar dat we nu zelf ook druk over deze knappe schilder aan het werk zijn gegaan. We gaan
o.a. borduren, verf mengen, tekenen, kleuren, schilderen, knippen en plakken, zodat de leerlingen
met allerlei technieken kennis maken en zelf ook prachtige kunstwerken afleveren.
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