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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
Dinsdag 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
Woensdag 13 juli 17.30 uur barbecue Activiteitencommissie
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
Maandag 29 augustus 1e schooldag schooljaar 2022-2023
6, 7, 8, 9 september avond4daagse georganiseerd door de Activiteitencommissie
Woensdag 14, 15, 16 september kamp groep 7/8

Laatste periode schooljaar 2021-2022
De laatste schoolperiode is aangebroken. In de groepen 3 t/m 7 zullen de Citotoetsen van het einde
(E-toets) van het jaar worden afgenomen. De resultaten kunt u zien in het rapport en zullen tijdens
de spreekweek van 4 juli tot en met 7 juli met u worden besproken.
Groep 8 heeft de Eindtoets gemaakt. Het landelijk gemiddelde ligt op 535,2. Onze school scoorde er
met 539,9 ruim boven.
Op moment van schrijven is groep 8 druk bezig met het schrijven van een script voor hun eigen
eindfilm. Het resultaat is te bekijken tijdens het filmgala op donderdag 14 juli. De ouders/verzorgers,
grootouders en de leerlingen van groep 8 zijn hiervoor uitgenodigd. Alle overige ouders zijn natuurlijk
van harte welkom om de bij optocht te komen kijken en bij het rode loper moment.
De klok
‘s Morgens gaat de bel om 8.25 uur en ’s middags om 13.10 uur. Wilt u er zorg voor dragen dat uw
kind op tijd op school is, zodat de leerkracht met de hele groep kan starten?
Ontwikkelingen schooljaar 2021-2022
Rekenen
Afgelopen schooljaar hebben we het implementatietraject voor Rekenen afgerond. De nieuwe
methode Pluspunt is goed geïntegreerd in de groepen 3 t/m 8. In groep 1 en 2 wordt gebruik
gemaakt van de methode Kleuterplein als voorloper van Pluspunt. In alle klassen zijn
klassenbezoeken gericht op rekenen afgelegd door Margreeth Mulder rekenspecialist en auteur van
Pluspunt. Haar bevindingen waren positief. Onze leerkrachten hebben de leerlingen goed in beeld en
geven kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Dit is ook zichtbaar in de schoolresultaten.
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Sociaal-emotionele vorming
De wereld verandert en dat vraagt ook om andere vaardigheden van onze leerlingen. Uit de
veiligheid leerlingen blijkt dat onze leerlingen zich veilig voelen bij ons op school. Ze geven onze
school voor veiligheid een 8,9. Dat willen we graag zo houden. De huidige sociaal-emotionele
methode sluit niet goed meer aan bij deze tijd. We zijn ons daarom aan het oriënteren op de
methode Kanjertraining. Donderdag 16 juni nemen we hierover een besluit.
Nieuwe speerpunten
Ons belangrijkste doel blijft kwalitatief hoogwaardig onderwijs verzorgen. Onze focus zal daarom
gericht blijven op de 4 hoofddomeinen (rekenen, taal, lezen, spelling).
Vanaf volgend schooljaar gaan we werken aan de volgende speerpunten:
• Automatiseren rekenen: De doorgaande lijn versterken met behulp van implementatie Bareka
rekenmuurtje.
• Taal-leesonderwijs: Vervolg implementatietraject methode Estafette voor begrijpend en
technisch lezen. Begrijpend lezen verder uitdiepen d.m.v. Close Reading. Leestechniek om tot
dieper tekstbegrip te komen.
• Sociaal emotionele vorming: Starten nieuwe methode.
Foto Koch
Dinsdag 28 juni maakt Foto Koch individuele- en klassenfoto’s. Ook worden broertjes en zusjes op de
foto gezet. Broertjes en zusjes die niet bij ons op school zitten kunnen vanaf 8.15 uur op de foto.
De foto’s worden gemaakt in de bibliotheek. In de gang (tegenover de schoolbibliotheek) staan
bankjes waarop u kunt wachten.
Welstad
Mijn naam is Gea Timmer, ik ben werkzaam als gezinscoach en schoolmaatschappelijk werker bij
Welstad. Vanaf deze week zal ik ook een aantal uren op de Höchte aanwezig zijn. Maakt u zich
zorgen over de ontwikkeling van uw kind op school of thuis? Dan kunt u dit uiteraard altijd met de
leerkracht van uw kind bespreken. Als deze zorgen blijven, kunt u via de leerkracht of de intern
begeleider in contact komen met mij. Hierin kan ik u ondersteunen en samen zoeken naar de beste
stap voor uw kind en eventueel uw gezin. Ook kan ik de leerkrachten ondersteunen en/of adviseren
bij sociaal emotionele problemen van leerlingen.
Vanaf heden ben ik de 1e en de 3e woensdag van de maand van 8.30 tot 10.00 uur aanwezig. De
komende periode zal ik kennismaken met de leerkrachten en mij voorstellen in de groepen.
Heeft u vragen en/of opmerkingen? U kunt mij bereiken via de leerkracht van uw kind of per mail:
g.timmer@welstad.nl
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@ggd.groningen.nl Tel: 06 11871666
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Leerlingenraad CBS De Höchte
Nieuws vanuit de leerlingenraad:
Hoi jongens en meisjes,
Deze maand hebben we overleg gehad met Welstad. De komende periode gaan we samen met
Welstad kijken naar de leefbaarheid van ons dorp. Vorig jaar hebben we met elkaar een hut gemaakt
en die gaan we een plekje geven in het dorp. We gaan met elkaar kijken wat een handige plek is.
We komen dinsdag 14 juni weer bij elkaar.
Groetjes, Jayden, Britt, Anouk en Maud, Welstad Stadskanaal (en juf Miriam).

Overleg met Welstad over de leefbaarheid in Alteveer.

MR
Manon Meems 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.
Activiteitencommissie
We willen het schooljaar afsluiten met een barbecue op woensdag 13 juli om 17.30 uur. Volgende
week krijgt uw kind een brief mee met het opgavestrookje. Onze brievenbus staat in de hoofdingang
van school.
De avondvierdaagse zullen we niet lopen in Stadskanaal, maar op 6, 7, 8, en 9 september in Alteveer.
Meer informatie volgt t.z.t.
Groetjes, Albertha (moeder Rianke), Tanja (moeder Britt, Maud, Evy), Suzanne (Moeder Ruben en
Thijmen), Marijke (Thijs, Lianne)
Kind op maandag (levensbeschouwelijke vorming)
Rondom 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.
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.
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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
Schoolvakanties 2022-2023
Om alvast te noteren. De studiedagen zijn nog niet bekend.
Herfstvakantie maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2022
Kerstvakantie maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie maandag 27 februari t/m vrijdag 2 maart 2023
Goede Vrijdag en Pasen vrijdag 7 april en maandag 10 april 2023
Meivakantie donderdag 27 april t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaart donderdag 18 mei t/m vrijdag 19 mei 2023
Pinstermaandag maandag 29 mei 2022
Zomervakantie maandag 24 juli t/m vrijdag 1 september 2023
Deze maand nieuws uit groep 5/6
De afgelopen maand stond in het teken van ‘Scoor een boek’. Een leuk en leerzaam programma van
de bibliotheek waarbij de medewerkers van de bieb, de leerkrachten, de kinderen en FC Groningen
het belang van lezen onderstrepen. De kinderen hebben met veel enthousiasme boeken en strips
gelezen. U heeft de foto’s van de afsluiting kunnen zien op Parro. De komende tijd mogen de
kinderen nog een spreekbeurt of boekbespreking houden. Spannend voor sommige kinderen, maar
ook leuk om te zien hoe enthousiast de kinderen hiermee bezig zijn. Zelf een presentatie maken,
durven vertellen voor de klas. Ook hier leren we samen heel veel van. Als er vragen zijn, horen we
het graag. Het is belangrijk om ook de laatste weken nog even je beste beentje voor te zetten;
huiswerk graag netjes geschreven en op tijd inleveren. Wilt u ook af en toe klokkijken met uw kind?
Hoe laat is het nu? Hoe laat is het over een half uur? Weet je de digitale tijd ook? Hoe lang duurt het
nog voordat we naar school gaan enz. Nog één opmerking wat betreft de gymles. Graag gymkleding
meegeven voor de gymles. Na de gymles doen de kinderen weer hun gewone kleding aan, omdat ze
daarna nog een uur les hebben in de klas. Juf Irma is met haar laatste stageweken bezig. De kinderen
hebben veel van haar geleerd, vooral het maken van gedichten was één van de favorieten van juf.
We wensen haar veel succes met het afronden van de studie.
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