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Kalender 

➢ Maandag 13 maart paaseiactie activiteitencommissie. 

➢ Woensdag 15 maart luizencontrole. 

➢ Vrijdag 17 maart inleveren bestellijst paaseitjes in brievenbus activiteitencommissie 

➢ Paaseitjes komen mee naar huis. Extra tas mee naar school. 

➢ Woensdag 29 maart Open dag (8.30-10.00 uur). 

➢ Dinsdag 4 april ouderavond Kanjertraining 19.00-20.30 uur. 

➢ Donderdag 6 april schoolreis groep 0,1,2. Vertrek 8.30 uur, 13.00 uur terug op school.  

➢ Vrijdag 7 april t/m maandag 10 april. Pasen leerlingen zijn vrij. 

➢ Donderdag 13 april theatervoorstelling ’Over de grens’ groep 5 t/m 8 vertrek 8.15 uur 

met de bus. 

➢ Vrijdag 21 april Koningsspelen. (groep 0 t/m 4 12.00 vrij, groep 5 t/m 8 14.00 uur) 

➢ Donderdag 27 april t/m 5 mei Meivakantie. 

➢ Donderdagavond 4 mei dodenherdenking tegenover de school.  

➢ Maandag 15 mei schoolreis groep 3 t/m 6. 

➢ Donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei Hemelvaart, leerlingen zijn vrij. 

➢ Donderdag 24 mei les verkeer ‘Op de fiets’  groep 3/4. Fiets mee naar school. 

➢ Maandag 29 mei Tweede Pinksterdag, leerlingen vrij. 

➢ Woensdag 28 juni studiedag, leerlingen vrije dag. 

➢ Vrijdag 7 juli rapport 2 mee. 

➢ Maandag 10 t/m donderdag 13 juli spreekweek. 

➢ Woensdag 19 juli afscheid groep 8. 

➢ Donderdag 20 juli laatste schooldag. 

Open dag 

Woensdag 29 maart bent u van harte welkom om een kijkje te nemen in de klas van uw 

kind(eren). U mag per kind een half uur kijken in de klas. U kunt kiezen tussen de volgende 

blokken: 8.30-9.00 uur, 9.00-9.30 uur en 9.30-10.00 uur. Wilt u zich aanmelden via Parro (knop 

onderin met kalender)? 

 

 

Ouderavond  

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 en pestgedrag.  

Dinsdag 4 april van 19.00 uur tot 20.30 uur vindt de 

ouderavond plaats die we van harte bij u aanbevelen. Graag 

aanmelden via Parro (knop kalender).  

 

 

Schoolreizen  

De tijd van schoolreisjes is aangebroken. Groep 0/1/2 gaat op 

donderdag 6 april naar Ballorig in Hoogezand. De bus vertrekt 

om 8.30 uur en we zijn om 13.00 uur weer terug in Alteveer. De 

leerlingen mogen dan naar huis.  

Maandag 15 mei gaan de groepen 3 t/m 6 op schoolreis naar Appelscha. We verzamelen 

om 8.25 uur in de klas en de bus vertrekt om 8.45 uur. Om 15.00 uur zijn we terug in Alteveer 

en dan mogen de leerlingen naar huis.  
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De leerlingen uit groep 7/8 gaan niet op schoolreis, omdat ze begin van het schooljaar op 

kamp zijn geweest. 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 
Van de vrijwillige ouderbijdrage wordt o.a. de bus en het schoolreisje betaald. De 

ouderbijdrage is dit jaar vastgesteld op groep 0/1/2 €30,-, groep 3 t/m 6 €50 , groep 7/8 €80,- 

Als u de bijdrage nog niet heeft overgemaakt, kan het overgemaakt worden op  

NL17 RABO 0152778047 ten name van ‘De Höchte’.  

 

Burgerschap: Voorstelling ‘Over de grens’ 

Donderdag 13 april bezoeken de groepen 5 t/m 8 de voorstelling ‘Aander lu bin ook lu’ 

(andere mensen zijn ook mensen) in Bad Nieuweschans. De voorstelling gaat over twee 

jonge kinderen, die als evacué uit Amsterdam in 1944 ondergebracht werden op de Oost 

Groninger boerderij van boer Jan Kolder.  

De voorstelling, speciaal geschreven voor kinderen, vindt ook plaats in een boerderij op de 

grens van Nederland en Duitsland, in de buurt van de boerderij van Jan Kolder. We gaan 

met elkaar in de bus naar de locatie. De bus vertrekt om 8.15 uur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 
Kind op maandag (levensbeschouwelijke vorming/sociale vorming/burgerschap) 

Het is bijzonder als iemand veel voor je over heeft. Als iemand moeite voor je doet, dingen 

voor je opzijzet, soms zelfs ten koste van zichzelf. Iemand dat doet, houdt veel van jou. 

Gelukkig ervaren veel kinderen dat er mensen om hen heen zijn die veel voor hen over 

hebben. Ze kunnen rekenen op hun ouders, familie, vrienden, leerkrachten en anderen. Toch 

zijn er ook kinderen die daarin tekortkomen. Zij moeten soms pijnlijk ontdekken dat 

vertrouwen niet vanzelfsprekend is. 

 

In de periode voor Pasen lezen we verhalen over Jezus. Jezus had veel voor mensen over; 

niet alleen voor de mensen die hij kende, maar voor iedereen die Hij tegenkwam op Zijn 

weg. Op weg naar Pasen ontdekken we hoe ver Jezus daarin ging: Hij had alles voor mensen 

over, tot Zijn eigen leven aan toe. Nadat Jezus gestorven was, wekte God Hem op uit de 

dood. Het is een verhaal over toewijding en vertrouwen, zelfs door het donkerste donker 

heen.  Op de thematafel in de gang gaan we samen met de kinderen Op weg door 

Jeruzalem. Na een Bijbelverhaal komt er weer een 3D-locatie (een gebouw) bij op de 

plattegrond van Jeruzalem. Zo volgen de kinderen Jezus op Zijn weg door Jeruzalem in de 

laatste dagen voor Zijn dood en opstanding. 

 

We lezen deze periode uit het evangelie van Johannes. Het zijn prachtige verhalen, waarin 

een blinde man gaat zien, waarin Lazarus wordt opgewekt uit de dood en Maria de voeten 

van Jezus zalft. Het zijn ook verhalen waarin de spanning toeneemt, door de weerstand 

tegen Jezus. We horen hoe Jezus gevangengenomen wordt en uiteindelijk gedood. Maar 

ook hoe het verhaal verdergaat op de derde dag: het graf is leeg, Jezus leeft! 

Als school vieren we samen met de kinderen het paasfeest op woensdag 5 april.  
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Welstad   

Mijn naam is Annemieke Kok, ik ben werkzaam als buurtmaatschappelijk 

werker en schoolmaatschappelijk werker bij Welstad. 

Vanaf deze week zal ik ook een aantal uren op de Höchte aanwezig zijn.  

Heeft u vragen of loopt u tegen dingen aan in de ontwikkeling van uw 

kind op school of thuis? Dan kunt u dit uiteraard altijd met de leerkracht 

van uw kind bespreken.  

U kunt ook via de leerkracht of de intern begeleider in contact komen 

met mij, wij kunnen dan samen bespreken wat Welstad voor u kan 

betekenen of we kunnen gewoon van gedachten wisselen over uw 

situatie. Zonder verplichtingen, laagdrempelig en makkelijk beschikbaar 

maatschappelijk werk op de school van uw kind. 

 

 

Indien wenselijk kan ik de leerkrachten ondersteunen en/of adviseren bij 

sociaal emotionele problemen van leerlingen.  

 

Vanaf heden ben ik  aanwezig op de woensdagochtend tussen 9.00 en 10.30 uur in de 

oneven weken. 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: a.kok@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 dan op school met mij dan kunnen we ook een andere 

afspraak maken.  inge.scheper@ggd.groningen.nl    Tel: 06 11871666  

 

Leerlingenraad (JUB junioren dorpsbelangen) 

De klimhöchte is verkocht. Nog even geduld en dan wordt in 

mei ons nieuwe speeltoestel geplaatst.  

We vinden het leerzaam dat we met elkaar naar de 

voorstelling over de Tweede Wereldoorlog in Bad Nieuwe 

Schans gaan. Je leert door een voorstelling op een andere 

manier over de Tweede Wereldoorlog dan uit een boek. En 

natuurlijk is met elkaar met de bus super leuk.  

 

 

mailto:inge.scheper@ggd.groningen.nl
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Heb je ideeën voor de leerlingenraad? Onze brievenbus staat bij de hoofdingang.  

 
Groetjes van Britt, Hidde, Ben, Luuk, Anouk en Maud. 

 

 

Medezeggenschapsraad 

Op donderdag 30 maart om 13.15 uur komt de MR 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 

Kom je ook naar onze paasbingo?  
Woensdag 5 april ben je welkom in de kleuterklas. 

 

Groep 0 t/m 4 13.30-14.30 uur 
Groep 5 t/m 8 14.45-15.45 uur. 

 

 

 

Graag opgeven middels de kalenderknop in Parro.  

 

Tijdens de bingo is er begeleiding. De kinderen krijgen wat te drinken en wat lekkers. 

De kosten voor deze middag zijn €1,50 

Mochten de kosten een probleem zijn dan graag even contact opnemen met juf Miriam.  
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Vanaf deze plaats willen we Marijke hartelijk 

bedanken voor de werkzaamheden binnen de AC. 

Vanwege medische redenen doet ze tijdelijk een 

stapje terug. 

 

Het is weer tijd voor een 

Paaseiactie. 

De kinderen krijgen maandag 13 maart een lijst mee 

waarmee ze langs buren en familie mogen om eitjes 

te verkopen. De eitjes kosten €2,50 per zakje en drie 

zakjes voor €6,-. 

De lijst met het geld mag 17 maart weer ingeleverd worden in de brievenbus van de 

activiteitencommissie. Vrijdag 24 maart komen de eitjes mee naar huis en kunnen ze 

uitgedeeld worden aan de mensen die eitjes besteld hebben. 

Graag vrijdag 24 maart een big shopper meegeven om de eitjes in te vervoeren. 

De actie komt ten goede aan het nieuwe speeltoestel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luizenteam 

De volgende luizencontrole vindt plaats op woensdag 15 maart plaats. Als er bij uw kind 

neten of luizen worden gevonden dan neemt juf Miriam contact met de desbetreffende 

ouder(s)/verzorger(s) op.  
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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 

 

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.  

 

 

 

 

 

Ruilwinkel Alteveer 

Naast onze school is de Ruilwinkel. In de Ruilwinkel zijn twee lokalen ingericht 

met huishoudelijke spullen, woonaccessoires, glaswerk, kleding en speelgoed. 

In de Ruilwinkel draait alles om punten en speelt geld geen rol. Als u zich 

aanmeldt, betaalt u €5,-, hiervoor krijgt u direct 5 punten en een 

lidmaatschapsnummer. 

U kunt spullen meenemen en spullen inleveren.  

  

 

Deze week nieuws uit groep 5/6 

Na de voorjaarsvakantie zijn we weer met frisse moed begonnen. Op de dinsdagmiddagen 

zijn we de afgelopen periode bezig geweest met lego. ‘Future4kids’ is een initiatief van 

ondernemingen en onderwijsinstellingen uit de regio Stadskanaal, Borger en Pekela. Samen 

slaan zij de handen ineen om techniekonderwijs op de kaart te zetten. Er is voldoende 

werkgelegenheid. Zeker in deze regio! 

In groep 5/6 werken we met de LEGO WeDo 2.0 set. De kinderen zijn verdeeld in vier groepen 

en elke groep heeft zo’n set met een motortje en leert hiermee op een eenvoudige manier 

programmeren en kennismaken met techniek. We werken met het thema van 2021/2022  

Cargo Connect van de First Legoleague. Als u nieuwsgierig bent, kunt u op deze website een 

kijkje nemen.  CARGO_CONNECT_Explore_Techneutenschrift-def.pdf (firstlegoleague.nl) 

Kinderen leren hoe vracht wordt vervoerd, gesorteerd en afgeleverd op de plaats van 

bestemming. Naarmate er meer eisen worden gesteld aan transportsystemen, moeten de 

kinderen opnieuw nadenken over hoe vracht wordt vervoerd van plaats naar plaats. Het is 

de bedoeling dat de leerlingen in elke les worden gestimuleerd om met teamgenoten 

samen te werken, naar elkaar te luisteren, iedereen aan bod te laten komen en ideeën te 

delen. Er zijn al heel wat prachtige dingen gebouwd. Elke groep heeft een product gekozen 

dat ze willen vervoeren. Uw kind kan er vast iets over vertellen. In mei zullen de finaledagen 

zijn en mogen we het gemaakte presenteren. Daarvoor maakt elke groep ook nog een 

poster met het denkproces, tekeningen en foto’s. Op deze middagen zien we weer hele 

andere talenten van kinderen, dit is heel leuk. 

Van elke groep zijn er een paar foto’s van de resultaten tot nu toe. 

https://firstlegoleague.nl/images/Archief/Cargo%20Connect/CARGO_CONNECT_Explore_Techneutenschrift-def.pdf
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