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01-07-2022  -  nr. 11 
 
Kalender 
 

➢ 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, 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 (route nieuwbouw dan richting school) 
- 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 
➢ Maandag 14, 15, 16 september kamp groep 7/8 

 
Laatste periode schooljaar 2021-2022 
Nog twee weken en dan luiden we de vakantie in. Maandag 29 augustus hopen we iedereen weer in 
goede gezondheid te ontmoeten. 
Volgende week ontmoeten we alle ouders van groep 0 t/m 7 voor het eindgesprek van het 
schooljaar. De leerlingen uit groep 7 worden samen met hun ouder(s) verwacht. 
 
Indeling schoolseizoen 2022-2023  
We nemen afscheid van meester Rein en juf Irma. Meester Rein gaat op onze collega-school in 
Mussel werken en juf Irma in Hoogezand. Meester en juf bedankt voor alles. We wensen jullie het 
beste en graag tot ziens. Doordat juf Irma afscheid neemt hebben we nog een vacature openstaan 
voor vakdocent gym. Achter de schermen zijn we druk bezig om ons plaatje compleet te maken maar 
het is op dit moment nog niet gelukt. We hopen voor de zomervakantie alles rond te hebben. 
We weten al wel welke leerkrachten welke groepen gaan draaien: 
groep 1/2: juf Willy en juf Miriam 
Groep 3/4: juf Erna en juf Heidi 
groep 5/6: juf Roelianne en juf Janneke 
Groep 7/8: juf Heleen 
Juf Aniek blijft onze onderwijsassistent  
Zodra we het plaatje compleet hebben brengen we u op de hoogte. 
 
 
Sociaal-emotionele vorming 
Vanaf volgend schooljaar gaan we werken met de Kanjertraining. Wat is de 
Kanjertraining? 
De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen 
om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren 
(curatief). Deze methode voor het basisonderwijs streeft de volgende doelen 
na: 
- Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas. 
- Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen. 
 
 
- Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere 
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conflicten. 
- Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen. 
- Leren om verantwoordelijkheid te nemen. 
- Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. 
 
De Kanjertraining is opgenomen in de database van het NJi (Nederlands jeugdinstituut) als effectief 
bij pestproblematiek en het aanleren van sociale vaardigheden. De methode kent een 
leerlingvolgsysteem dat erkend is door de Cotan en door de onderwijsinspectie gebruikt kan worden 
om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten. De Kanjertraining is in feite dan ook meer dan 
alleen een methode, het vormt voor scholen de leidraad om pedagogisch beleid te maken. 
Kanjertraining helpt leerkrachten om anders te kijken naar het gedrag van kinderen. 
Gaat er dan nooit meer iets mis op Kanjerscholen, heerst er altijd rust en vrede? Nee, maar 
Kanjertraining kan wel helpen om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen 
die goed zijn voor alle partijen.   

 
Speerpunten schooljaar 2022-2023 
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 Kanjertraining.  

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. 
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  
 

mailto:inge.scheper@ggd.groningen.nl
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Leerlingenraad CBS De Höchte 
Nieuws vanuit de leerlingenraad: 
Hoi jongens en meisjes, 
Op 28 juli kwam de leerlingenraad van de Höchte samen met Welstad. Samen werken we al een tijdje 
aan het project "Dorp van de Toekomst". Dit heeft door alle maatregelen wat betreft corona een 
tijdje stilgelegen. Maar we pakken de draad weer op! Het doel van dit project is dat 
kinderen/jongeren leren dat zij ook een stem hebben en verantwoordelijk zijn voor het eigen geluk, 
prettig wonen etc. Dat ook zij mogen meedenken en meebeslissen over dat wat er in hen dorp 
gebeurt. En hier een fijne herinnering aan overhouden. We werken verder aan het project door de hut 
af te maken waar we een jaar geleden mee zijn begonnen. De hut gaan we een mooie plek geven in 
het dorp. We zijn nog aan het sparren over welke functie de hut zou moeten hebben.  
 Op 21 september na schooltijd maken we de hut af en stellen we de leerlingenraad aan jullie voor. 
Het belooft een leuke middag te worden!  
De uitnodiging met daarin verdere informatie volgt na de zomervakantie.  
Fijne vakantie allemaal!  
Groetjes, 
Leerlingenraad De Höchte & Welstad en juf Miriam 

 
Ideeën mogen in onze brievenbus. Hebben jullie de nieuwe brievenbussen al gezien? Ze staan de bij 
hoofdingang.  
 

 
De nieuwe brievenbussen staan bij de ingang van de school.  
 
 
MR 
We heten Gemma Veldman (moeder Stan groep 4) van harte welkom als lid van de MR. Fijn Gemma,  
dat je de MR wilt versterken. Dinsdag 6 september om 8.30 uur staat de eerste vergadering van het 
nieuwe seizoen gepland.  
 
Activiteitencommissie 
We willen het schooljaar afsluiten met een barbecue op woensdag 13 juli om 17.30 uur. Heeft u zich 
al opgegeven? Dit mag door het antwoordstrookje in onze (nieuwe) brievenbus bij de hoofdingang te 
doen.  
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 (moeder Thijs, Lianne)  
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Kind op maandag (levensbeschouwelijke vorming)  
Wanneer ben je een held? Ben je een held als je voor niemand bang bent en iedereen kan verslaan? 
Of ben je een held als je weet op wie je kunt vertrouwen, en als je trouw blijft aan jezelf? In deze 
periode luisteren we naar verhalen over David en koning Saul. David is een held, zo vertellen de 
verhalen. Maar dat betekent niet dat hij alleen maar stoer en onaantastbaar is. Hij is het kleinste 
broertje in een gezin van acht. Een jongen die mooi harp kan spelen. Hij gaat met een slinger, een 
soort katapult, de reus Goliath tegemoet. Hij mag trouwen met de dochter van de koning en wordt 
door het hele land toegejuicht. Maar korte tijd later wordt koning Saul zo jaloers, dat David zijn leven 
niet meer zeker is. Hij wordt een held op de vlucht. Onderweg zijn er mensen die hem helpen – 
eigenlijk zijn dat ook helden en heldinnen. Tegen het eind van de verhalen krijgt David de kans om af 
te rekenen met de koning: hij kan hem doden als hij wil. Maar dat doet hij niet. Misschien toont hij 
daarmee nog wel het meest aan wat voor held hij is. 
Door de verhalen kunnen de kinderen ook nadenken over zichzelf en de mensen om hen heen. Zijn 
zij ook helden? En waarom dan? De verhalen laten zien dat helden niet alleen sterk en succesvol 
hoeven te zijn. Ook een held kan kwetsbaar zijn. Als je wilt weten of jij zelf een held bent, zul je eerst 
moeten bedenken wat volgens jou een echte held is. Daarna kun je bedenken wat jij kunt doen om 
zo te leven. Wij geloven dat ieder kind een held kan zijn, ieder op zijn manier. We hopen dat de 
verhalen van deze periode daar iets van laten zien. 
In de weken rondom de zomervakantie hebben we twee themaweken. In de eerste themaweek staat 
de Bijbel als geheel centraal. De kinderen horen dan onder andere iets over hoe de Bijbel is ontstaan. 
In de tweede themaweek horen de kinderen het verhaal van een man die alles verkocht om een 
schat in een akker in zijn bezit te krijgen. Naar aanleiding daarvan bedenken de kinderen wat voor 
hen belangrijk en waardevol is, waar ze veel voor over hebben. Zo verwoorden ze iets van hun eigen 
levensvisie. 

 
Cursusdata typen/Word en PowerPoint voor groep 6 t/m 8.  
Volgend cursusjaar zullen we bij voldoende aanmelding deze cursus wederom aanbieden bij ons op 
school. Meer informatie volgt. 
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Schoolvakanties 2022-2023  
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 
 
De data voor de studiedagen volgen z.s.m. omdat de cursusdata voor de Kanjertraining nog niet 
vaststaan.  
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Deze maand nieuws uit groep 7/8 
De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Vorige week donderdag hebben we in Stadskanaal de 
BOTSS techniekdagen bezocht. Het was een warme, leuke en gezellige ochtend. Allerlei activiteiten 
kwamen aan bod: Vliegen met een drone, fotograferen, zeepkistenrace, varen met de drakenboot, 
laseren 3D, vogelhuisje maken, kennismaken met de virtuele bril, escaperoom en bouwen van een 
spaghettitoren. We sloten de ochtend af met een disco. Alle moeders die hebben gereden die 
ochtend, nogmaals dank! Een impressie van deze ochtend.... 
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Aanstaande dinsdagmorgen 12 juli gaat groep 7/8 naar DAF gieten. Digital Art Factory (DAF) is de 
plek waar je creatief bezig kunt zijn met alle verschillende digitale technieken en kunstvormen die je 
maar kunt bedenken. Het vervoer is nog niet helemaal geregeld, wie kan heen en/of terugrijden? 
 
We gaan afscheid nemen van groep 8 op donderdag 14 juli. 's Morgens hebben we een vossenjacht 
op school en 's avonds om 18.30 uur begint de optocht door het dorp. Tegen 19.00 uur wordt groep 
8 verwelkomd op het schoolplein waar de rode loper klaarligt. We nemen dan afscheid van groep 8. 
De eindfilm vindt plaats in het kleuterlokaal. Hierbij zijn ouders/verzorgers, broer(tjes) en zus(jes) en 
opa/oma's  van de leerlingen uit groep 8 uitgenodigd. 

 

 
We wensen Indy, Rianke, Gerben, Thijmen, Sacha, Jayden en Mark veel succes op het voortgezet 

onderwijs!  

 

Een fijne zomervakantie gewenst! 
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