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Kalender 

➢ Maandag 5 december bezoekt de Sint onze school. 
➢ Donderdag 15 december kerstmarkt activiteitencommissie 17.00 uur-19.00 uur  
➢ Woensdag 21 december Kerstviering in de kerk 18.30 uur 
➢ Week 52/ week 1 kerstvakantie.  
➢ Donderdag 19 januari 18.30 uur ouderavond Kanjertraining  

 

Waardering goed 
Maandag 14 november bezochten twee inspecteurs onze school. Ze bekeken 
lessen, spraken met het team, MR, activiteitencommissie en de leerlingenraad. 
Aan het einde van de dag werd de waardering goed afgeven voor onze school. 
De kwaliteitszorg en leerlingenzorg is van goede kwaliteit. De resultaten liggen 
boven de inspectienorm en boven het ambitieniveau van de school. De school 
heeft goed zicht op de leerlingpopulatie en zorgt voor een veilige omgeving.  
Dit doen we met elkaar: team, leerlingen en ouders.  

                                   Goed onderwijs verzorgen we samen.  

 
5 December 
Sinterklaas heeft per mail laten weten dat hij maandagochtend 5 december onze school bezoekt. 
Alle ouders/verzorgers zijn van harte welkom om bij de opening op het plein te zijn. Dit zal tot 
ongeveer 8.40 uur duren. We hanteren de ‘normale’ schooltijden. Groep 5 t/m 8 heeft ’s middags 
Pietengym. 
 
Kind op maandag (levensbeschouwelijke vorming/sociale vorming/burgerschap) 

Dromen bestaan niet alleen in de nacht. Als mensen hopen op wat komen gaat, als ze vertellen wat 

er kan veranderen, dan delen ze hun dromen met elkaar. Lang geleden deed de profeet Jesaja dat 

ook. Hij vertelde aan de mensen in zijn land dat er een nieuwe koning zou komen, die vrede en geluk 

zou brengen. De hele wereld zou erdoor veranderen, zei Jesaja; zelfs de dieren zouden in vrede 

samenleven. Op weg naar kerst lezen we opnieuw over het visioen van Jesaja. Met dat visioen in 

gedachten lezen we over de priester Zacharias, die bezoek krijgt van een engel. En we horen over 

Maria, de jonge vrouw uit Nazareth die van een engel te horen krijgt dat zij de moeder van Jezus 

wordt. Jezus zal de koning zijn die vrede brengt – zo wordt het visioen van Jesaja waar. 

‘Droom met me mee’ is het thema van deze adventstijd. De kinderen maken kennis met Bijbelse 

dromen van vrede en geluk, en delen ook hun eigen dromen met elkaar. Door mee te dromen van 

een eerlijke, rechtvaardige wereld kunnen we samen de wereld mooier maken. Zo wordt kerst een 

feest voor iedereen! Dat feest vieren we woensdag 21 december om 18.30 uur met elkaar in de kerk. 

Iedereen is van harte welkom.  

Website 
Nu we alle foto's via Parro versturen, komt de fotomodule van onze website (www.dehochte.nl) te 
vervallen. U kunt de foto's tot en met vrijdag 23 december downloaden.  
 

http://www.dehochte.nl/
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Onderwijskundige doelen 2022-2023:  
Het personeel heeft trainingsdag 2 van de Kanjertraining achter de rug.  
Om de manier van werken te laten slagen hebben we u als ouder nodig. Het is 
belangrijk dat we als school en ouders/verzorgers één taal spreken wat betreft 
omgaan met elkaar, regels, pestgedrag.  
Donderdag 19 januari van 18.30 uur  tot 20.00 uur vindt de ouderavond plaats die 
we van harte bij u aanbevelen. Om maar op de quote waardering goed terug te 
komen:  

Goed onderwijs verzorgen we samen.  
 
Welstad  Gea Timmer 
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.  
Ik ben 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 Inge Scheper Helaas op dit moment wegens ziekte afwezig. 
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  
 
Leerlingenraad 
Deze maand hebben we een bijeenkomst gehad met Welstad. We hebben het gehad over de 
leefbaarheid in het dorp: de speeltuinen, de glasbak en de natuur. Bij de glasbak ligt veel glas. Wat 
kunnen we daaraan doen? Bij deze een oproep aan iedereen. Glas hoort in de glasbak en niet  
er voor!  
De volgende keer gaan we het weer hebben over de speeltuinen met iemand van dorpsbelang 
Alteveer. We willen graag dat de speeltuinen schoon worden gemaakt en gerenoveerd.  
De klimhöchte van school moet worden vervangen. Opdracht voor de leerlingenraad: denk na over 
een alternatief voor de klimhöchte. We praten over het budget, de veiligheidseisen.  
Heb je ook een idee voor ons schoolplein? Doe het in onze brievenbus.  
 

mailto:g.timmer@welstad.nl
mailto:inge.scheper@ggd.groningen.nl
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Medezeggenschapsraad 
Op donderdag 12 januari komt de MR weer bij elkaar. 
Agenda: 
∙ Evaluatie inspectiebezoek 
∙ Tevredenheidspeilingen ouders, team, leerlingen gepland in maart. 
∙ Nieuw schoolplan 2023-2027 
 
Heeft u suggesties voor één van onze commissies dan kan dat per brievenbus of bij de 
commissieleden aangegeven worden. De brievenbussen staan bij de hoofdingang.  
Namens de MR Manon Meems, Gemma Veldman, Margré de Boer. 
 
Openingstijden schoolbibliotheek: 
Dinsdagmiddag vanaf 13.00 uur groep 0 t/m 8. 
 
Gymtijden 
Maandagmiddag: groep 5/6 en 7/8 
Woensdagochtend: groep 3/4 
Vrijdagochtend: groep 0/1/2 en groep 3/4 
Vrijdagmiddag: groep 5/6 en groep 7/8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activiteitencommissie 
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Deze week nieuws uit groep 7/8 

In verband met privacy allen te lezen voor ouders/verzorgers.  

 
 

 

 

 

 

 
 


