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BSO KC Drieborg en KC Houwingaham: 
We zijn heel blij dat BSO ‘de witte tovertuin’ uit 
Bellingwolde hopelijk vanaf begin februari de 
buitenschoolse opvang gaat verzorgen op KC Drieborg. 
De kinderen van de Houwingaham, die ook gebruik 
maken van de BSO, worden opgehaald en naar 
Drieborg gebracht.  
Er is BSO op de volgende dagen: 
 
Maandag:    12.00 – 18.00 uur 
Dinsdag:      14.00 – 18.00 uur 
Donderdag: 14.00 – 18.00 uur 
Vrijdag:        12.00 – 18.00 uur 
 

Op woensdag is er op het moment nog geen BSO 

omdat er te weinig belangstelling is.  

Er is geen vakantieopvang op school. De 

vakantieopvang is wel mogelijk op BSO ‘de witte 

tovertuin’ in Bellingwolde. 

Vrijdag 27 januari komt de GGD langs voor de keuring. 

Als dat is gebeurd en de BSO wordt goedgekeurd, kan 

de BSO vrij snel starten. De nieuwe leidster van de 

BSO zal zich binnenkort aan u voorstellen 

Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u op school 

een informatiepakket krijgen.  

 

 

 

 Voorleesontbijt woensdag 25 januari: 
Op woensdag 25 januari starten de Nationale 
voorleesdagen. De kinderen krijgen op woensdag 25 
januari een lekker broodje met iets te drinken 
aangeboden terwijl ze voorgelezen worden. 

 

 
 
 Meeloopdagen voortgezet onderwijs: 
De kinderen van groep 8 hebben deze periode 
meeloopdagen in verband met de keuze voor het 
voortgezet onderwijs. Ze gaan kijken op verschillende 
locaties van het Dollard College, nl. in Bellingwolde, 
Woldendorp en Winschoten. 
 

 

 Schoolfruit stopt begin februari: 
De kinderen krijgen nog tot en met 10 februari 
schoolfruit aangeboden. Daarna krijgen we geen gratis 
schoolfruit meer. 
We zouden het fijn vinden als u uw kind(eren) iets 
gezonds voor in de pauze mee naar school wilt geven, 
bijv. fruit of een broodje. We stimuleren als school 
namelijk het eten van gezonde tussendoortjes. 
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 Naschoolse activiteiten: 
De naschoolse activiteiten (NSA) zijn de komende 
maand in de gymzaal van de Akkerschans in Bad 
Nieuweschans.  
Hieronder vindt u een overzicht van de data en tijden. 
Tevens vindt u het overzicht van het sportteam van de 
gemeente Oldambt. 
 

 

 

 
 

 
Kledinghoek: 
Er is inmiddels al heel veel mooie kleding ingeleverd 
voor onze kledinghoek. Mocht u nog kleding over 
hebben voor onze kledinghoek, dan kunt u dat 
inleveren bij ons op school.  
 

U kunt vrij binnenlopen om bij de kleding te komen 
kijken. Kom langs, misschien zit er voor uw kind 
iets moois tussen! U mag het gratis meenemen! 
De kledinghoek kunt u vinden in de grote 
personeelskamer naast het speellokaal van groep 1/2. 
 

 
 

Standaard mededelingen: 
 
 Margedagen/studiedagen KC 
Houwingaham: 
Dit schooljaar zijn er ook weer een aantal 
margedagen/studiedagen ingepland. Deze margedagen 
vindt u ook op het jaaroverzicht dat u per mail heeft 
ontvangen aan het begin van het schooljaar. Op deze 
dagen zijn de kinderen vrij van school in verband met 
een studiedag/vergaderdag van het schoolteam. 
 
Noteert u deze dagen alvast in uw agenda! 

Dinsdag  14 februari vanaf 12.00 uur 
Woensdag  22 februari  
Woensdag  12 april  
Dinsdag  11 juli 

 
 

 

 

Mini bieb KC Houwingaham: 
Onze mini bieb kunt u vinden als u via de hoofdingang 
de school binnengaat. De kast met boeken staat dan 
aan de rechterkant. Iedereen uit het dorp mag daar 
boeken lenen, maar er mogen ook boeken bij geplaatst 
worden. Als u boeken over hebt, zijn ze welkom in onze 
mini-bieb. Er zijn al een paar plekken in ons dorp waar 
u ook boeken kunt halen om te lezen. U kunt de mini 
bieb vinden als u de hoofdingang binnenloopt aan de 
rechterkant naast de deur. 
 



Nieuwsbrief KC Houwingaham Schooljaar 2022 - 2023 

 
 

 
Sociaal Werk Oldambt/Marzanna: 
Marzanna is weer wekelijks op school aanwezig. 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  

 
 

 

 

 MijnSchool: 
Zoals u weet maken we op onze school gebruik van het 
ouderportaal MijnSchool. In het MijnSchool 
ouderportaal worden foto’s geplaatst van allerlei 
activiteiten en doen de leerkrachten ook mededelingen. 
Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van het 
leerlingvolgsysteem Parnassys. Via Parnassys ontvangt 
u ook regelmatig mails over allerlei schoolse zaken.  
We hebben gemerkt dat de mails die we via het 
ouderportaal sturen niet altijd gelezen worden, omdat 
men dan eerst moet inloggen. U kunt de inlognaam en 
het wachtwoord via de computer of via uw mobiele 
telefoon opslaan, zodat het inloggen makkelijker gaat.  
Om te voorkomen dat u de mails mist, zal het 
ouderportaal voortaan elke dag als er iets nieuws is een 
mail sturen. Mochten er nog vragen of problemen zijn 
met het ouderportaal, laat het weten. Dan gaan we het 
samen proberen op te lossen. 
 

 
 

 

 

 Zwerfboeken: 
Op Kindcentrum Houwingaham is er een zwerfboeken-
station. 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! 
 

 
 

 

 

 

 

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.  
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