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Schooljaar 2020-2021  8 januari 2021 
 

 Margedagen: 
Woensdag 3 februari 
Woensdag 30 juni 

De beste wensen voor 2021: 
Het nieuwe jaar is helaas vanwege corona anders 
begonnen dan normaal, maar we wensen iedereen een 
gezond en gelukkig 2021! 
Het afstandsonderwijs is inmiddels door alle 
leerkrachten zo goed mogelijk opgepakt. In de 
bovenbouw is dat iets gemakkelijker dan in de 
onderbouw. Mocht u thuis tegen problemen aanlopen, 
laat het weten. Neem dan contact op met de leerkracht 
van de groep of met Anja Korteweg. 
Volgende week wordt bekend of de kinderen vanaf 18 
januari weer naar school zullen gaan. We hopen 
natuurlijk dat dit kan, maar de berichten zijn helaas 
weinig hoopvol. We wachten de persconferentie af. 
Daarna laten we u weten hoe we verder gaan. 
 

 

 

Meerschools kindcentrum Drieborg en 
Houwingaham: 
We??hebben??een??positieve??terugkoppeli
ng??op??de??audit??gekregen??We mogen 
ons voortaan meerschools kindcentrum Drieborg en 
Houwingaham noemen.  
Onze school en Obs Drieborg werken op meerdere 
vlakken inmiddels samen onder meer op het gebied van 
NSA (Naschoolse activiteiten), hoogbegaafdheid, 
partnerschap met de Grundschule in Bunde. Ook 
maken we zo mogelijk gebruik van elkaars expertise 
o.a. bijv. op het gebied van IB.  
Van deze verandering zult u niet zoveel merken. Er zal 
alleen wel een interne sollicitatieprocedure komen voor 
een directeur meerschools kindcentrum en daar mag 

onze huidige directeur a.i. ook op??solliciteren.  
 

 
 
 

 
 

Onderzoek ouderbetrokkenheid: 
In het belang van de kinderen willen we als school goed 
samenwerken met u als ouders, ook wel 
ouderbetrokkenheid genoemd. Om dat goed te kunnen 
doen, is het belangrijk om te weten hoe we nu 
samenwerken. 
De afgelopen week zijn er meerdere interviews geweest 
met ouders om erachter te komen hoe de stand van 
zaken wat betreft ouderbetrokkenheid is en wat we 
zouden kunnen doen om dit te verbeteren. Dhr. Peter 
de Vries van Ouderbetrokkenheid 3.0.  (zie 
www.peterdevries.nu) heeft met ouders, leerlingen en 
medewerkers gesproken. Ook hebben de leerkrachten 
een eerste training gevolgd op dit gebied.  
Door de coronamaatregelen was het niet mogelijk om 
een grote bijeenkomst te organiseren, maar als u nog 
iets kwijt wilt over de ouderbetrokkenheid op de 
Houwingaham of tips heeft om de samenwerking met 
de school te verbeteren, geeft u dat dan door aan Anja 
Korteweg, a.korteweg@sooog.nl. Zij zorgt dan dat u via 
Teams of telefonisch een afspraak krijgt met dhr. Peter 
de Vries om hierover met hem te praten.  
Alvast heel erg bedankt voor uw medewerking! 
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Standaard mededelingen: 
 
Registratielijsten bij de ingangen: 
In verband met de coronamaatregelen is het verstandig 
om bij te houden welke mensen er bij ons op school  
binnen komen. Bij de ingangen vindt u voortaan losse 
briefjes om uw naam op te schrijven als u de school 
binnenkomt. U kunt het briefje dan in een inleverbox 
doen. Na twee weken worden de briefjes vernietigd. 
 

 
 
Mondkapjes op in school voor 
bezoekers: 
We willen u vragen om ,als u in school komt, toch een 
mondkapje te dragen. Op deze wijze willen we 
voorkomen dat er mensen besmet raken met het 
coronavirus. Als u zit, mag het mondkapje wel af. 
 

 
 

 Zwerfboeken: 
Op Obs Houwingaham is er een zwerfboekenstation. 
Dit zwerfboekstation is in onze bibliotheek. 
Zwerfboeken zijn van alle kinderen! Je neemt een boek 
mee naar huis en als je het uit hebt, laat je het weer 
verder zwerven. Je vindt ze op school, in de 
wachtkamer, op de kinderboerderij, in de trein en in een 
kinderzwerfboekenstation. 
Je herkent zwerfboeken aan de sticker op de kaft. Op 
die sticker staat: Neem me mee! Je mag het gratis mee 
naar huis nemen en lezen. Als je het uit hebt, laat het 
dan weer zwerven. Dan kan een ander kind het ook 
lezen. Op de binnenkant van de kaft zit ook een sticker. 
Op deze sticker staat vaak een zwerfcode. Met die 
code kun je de zwerftocht van het boek volgen. Steeds 
als deze code ingevuld wordt op deze website, krijg je 
een mailtje en weet je waar het boek is.  
Kom eens langs bij het zwerfboekstation van de 
Houwingaham! 
 

 
 
 

Margedagen: 
Dit schooljaar zijn er ook weer een paar margedagen 
ingepland. Op deze dagen zijn de kinderen vrij van 
school in verband met een studiedag/vergaderdag van 
het schoolteam. 
Het gaat om de volgende dagen: 
 
Woensdag 3 februari 
Woensdag 30 juni 
 
Noteert u deze dagen alvast in uw agenda! 
 

 
 

 

Sociaal Werk Oldambt/Marzanna: 
Marzanna is op het moment niet elke week op school, 
maar mocht u haar nodig hebben, dan kunt u gewoon 
contact met haar opnemen. Ze kan u helpen bij zaken 
die u bezighouden en waar u zelf niet uitkomt.  
Heeft u vragen over persoonlijke omstandigheden, 
geldzaken, het aanvragen van toeslagen en fondsen, 
het invullen van formulieren of vragen over de 
opvoeding van uw kind(eren). Dan kunt u bij Marzanna 
terecht. U kunt per mail of telefonisch contact met haar 
opnemen. Haar mailadres is: 
m.gintowt@sociaalwerkoldambt.nl 

Haar telefoonnummer is: (06) 303 115 07  of (0597) 421 
833 
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Facebookpagina Obs Houwingaham: 
Via onze facebookpagina houden we u ook op de 
hoogte van alle ontwikkelingen. Dit is een besloten 
pagina waar alleen de ouders van onze school toegang 
toe hebben.  
 

 
 

 

 

 

 


