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13-01-2023  -  nr. 5 
 
Kalender 

Ø Donderdag 19 januari 18.30 uur ouderavond Kanjertraining  
Ø Maandag 16 januari activiteiten bibliotheek in de klas groep 1/2, theaterlezen groep 5/6, de uitdaging groep 7/8 
Ø Woensdag 25 januari start nationale voorleesdagen Maximiliaan Modderman geeft een feestje 
Ø Maandag 23 januari start afname citotoetsen groep 3 t/m 8 
Ø Maandag 13 februari studiedag (Kanjertraining personeel) alle leerlingen vrij  
Ø Vrijdag 17 februari rapport 1  
Ø Maandag 20 t/n donderdag 23 februari spreekweek 
Ø Maandag 27 februari t/m 3 maart voorjaarsvakantie 

 
De beste wensen voor 2023 
Wat fijn om alle leerlingen weer in goede gezondheid te mogen ontvangen na twee weken 
kerstvakantie. Ook vanaf deze plaats de beste wensen voor 2023.  
 
Kanjertraining 
Onze school is dit schooljaar gestart met de Kanjertraining.  
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.  

Goed onderwijs verzorgen we samen.  
 
Kind op maandag (levensbeschouwelijke vorming/sociale 
vorming/burgerschap) 
In de eerste weken van het nieuwe jaar lezen we uit het evangelie van 
Johannes. Dat evangelie begint met een bijzondere tekst, over het woord van 
God dat er in het begin al was. Johannes vertelt: toen Jezus op aarde kwam, is Gods woord een mens 
geworden. Door wat Jezus deed en vertelde, zagen mensen God zelf aan het werk. In de verhalen van 
deze weken horen we over Johannes de Doper, die aankondigt dat de Messias komt. We horen hoe 
Jezus leerlingen met zich mee roept en water in wijn verandert. En hoe hij mensen ontmoet die dat 
hun leven lang niet meer zullen vergeten, zoals de zieke man bij het bad van Betzata of de vrouw die 
door Jezus niet veroordeeld wordt. Ook horen we hoe Jezus vijf broden en twee vissen deelt met 
vijfduizend mensen. 

Het thema van deze periode is ‘Ken je mij?’. In een van de verhalen horen we over Natanaël, die 
Jezus voor het eerst ontmoet. Jezus blijkt hem al te kennen zonder dat Natanaël dat wist. Het is een 
bijzonder verhaal, waarin een belangrijk thema uit de Bijbel zichtbaar wordt: dat mensen gekend 
worden, misschien ook zonder dat ze het zelf doorhebben. Het zegt iets over hoe God naar mensen 
kijkt. Andersom raakt het thema ook aan hoe mensen tegen Jezus aankijken. Kennen zij hem echt? 
En hoe dan? We hopen dat de verhalen weer inspirerende momenten opleveren in de klas. 
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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 (JUB junioren dorpsbelangen) 
We hebben deze maand gesproken over ons plein. Wat is leuk ter vervanging van de Klimhöchte?  
Wat kost een nieuw toestel? We hebben alle ideeën uit de brievenbus bekeken en die gaan we  
verwerken in één groot overzicht.   
Daarnaast hebben we gesproken met Welstad en Dorpsbelang. Dorpsbelang is de schakel tussen de 
gemeente en de mensen uit Alteveer. Wat gebeurt er in het dorp? 
Er komt een pannakooi bij de ruilwinkel op het plein. Ook komt er op het plein achter de pannakooi 
een fitnespark. Het geld wat we verdiend hebben met de afvalactie (€500,-) besteden we ook aan de 
pannakooi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We 
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We gaan met elkaar (leerlingenraad/JUB/Dorpsbelangen) wederom contact opnemen met de 
gemeente over de verkeersveiligheid rondom school. De 30 km zone is komen te vervallen doordat 
er een snelheidsbord is geplaatst aan de Beumeesweg. De borden werken niet goed en er wordt nu 
veel harder gereden. Wordt vervolgd…… 
 
Medezeggenschapsraad 
Op donderdag 12 januari kwam de MR weer bij elkaar. 
We hebben het inspectierapport besproken. De school heeft een prachtig rapport 
ontvangen. De leefbaarheid in het dorp en de stijgende energiekosten heeft onze zorg. In 
de nieuwbouw is een schuurtje geplaatst waar mensen levensmiddelen uit mogen halen. In 
de school staat een kledingrek waar iedereen kleding mag pakken. Via stichting leergeld 
kan een aanvraag worden gedaan voor een tegemoetkoming voor o.a. sport. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met juf Miriam of met Gea Timmer van Welstad.  
We komen donderdag 30 maart weer bij elkaar.  
Agenda: 
· Tevredenheidspeilingen ouders, team, leerlingen gepland in maart. 
· Nieuw schoolplan 2023-2027 
· Groepsindeling schooljaar 2023-2024 
 
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. 
 
Activiteitencommissie 
Wat hebben we een mooie kerstmarkt achter de rug. Veel ouders en belangstellenden 
zijn gekomen. Vanaf deze plaats een bedankje richting alle vrijwilligers. 
In het nieuwe jaar gaan we weer leuke activiteiten organiseren.  
Heeft u ideeën voor de activiteitencommissie schiet ons aan of doe het in onze 
brievenbus.  
 
Openingstijden schoolbibliotheek: 
Dinsdagmiddag 11.30 uur groep 0, vanaf 13.00 uur groep 1 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 
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Kledingkast 
In de kleutergang staat een kledingrek met 
(gym) kleding, schoeisel,  in verschillende 
maten.  
Zit er iets/ wat voor u tussen, neem gerust 
mee. Het rek wordt regelmatig bijgevuld.  
 
 
 
 
 
Deze week nieuws uit groep 0/1/2 
In iedere nieuwsbrief zullen we een groep uitlichten.   
 
Vanwege privacy niet te lezen via de website.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
   



Nieuwsbrief - Alteveer 

 Nieuwsbrief Christelijke Basisschool De Höchte  
  5 

 

 
Met de Kanjertraining hebben we geluisterd naar het verhaal van Max en het dorp. Max komt in het 
dorp de vogel met de blauwe pet tegen die hem wegjaagt. De apen met de rode pet lachen Max uit. 
De tijgers met de witte petten 
zijn te vertrouwen en helpen 
Max. De konijnen met de gele 
pet zijn bang. Ze spelen 
nauwelijks meer buiten. We 
hebben in de klas gesproken 
over bang zijn.  
 
We afgesproken dat het fijn is 
in de klas als we ons aan de 
volgende regels houden: 
 
We vertrouwen elkaar 
We helpen elkaar  
We werken samen 
We hebben plezier 
We doen mee.  
 
 
 
 
 
We hebben geoefend om te staan als een tijger. 
We zetten onze voeten stevig op de grond en staan rechtop. 
We kijken andere kinderen aan en houden onze handen bij elkaar. 
 
  
 
 
 
 

Groetjes van de  kinderen uit groep 0,1 , 
en 2.  
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