
Nieuwsbrief Obs Houwingaham Schooljaar 2020 - 2021 

 

 

 

NIEUWSBRIEF 
 

obs Houwingaham 
Linteloostraat 1 

9693 BG Bad Nieuweschans 
0597-521616 

 obshouwingaham@sooog.nl 
 

Schooljaar 2020-2021  29 januari 2021 
 

 Margedagen: 
Woensdag 30 juni 

Complimenten voor alle ouders en kinderen: 
We willen alle ouders en kinderen een groot 
compliment maken. We vinden het heel knap en heel 
fijn dat alle kinderen elke keer thuis op tijd klaar zitten 
achter de computer en dat alle ouders de kinderen elke 
dag weer stimuleren het werk te doen en de kinderen 
ook begeleiden bij het maken van het werk. 
Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen 
goed door deze tijd heenkomen.  
Hopelijk mogen we vanaf 8 februari weer normaal naar 
school, maar dat horen we volgende week pas. 
Alle collega’s hebben de afgelopen periode zo goed 
mogelijk het onderwijs op afstand opgepakt en vorm 
gegeven. Mocht u tegen problemen aanlopen op wat 
voor gebied dan ook, geef het aan bij de leerkracht van 
uw kind. We gaan dan samen op zoek naar een 
passende oplossing. 
 

 

 
 
Margedag 3 februari gaat niet door: 
Op woensdag 3 februari staat er een margedag 
gepland maar deze margedag gaat nu niet door. We 
zullen hiervoor een andere datum plannen. Zo gauw we  
weten wanneer, hoort u dat van ons. 

 

 
 

 
 

Sport & Beweegteam Oldambt: 
Het Sport & Beweegteam Oldambt bestaat uit 
verschillende Sportcoaches van Huis voor de Sport 
Groningen. Middels de inzet willen ze graag een brug 
slaan tussen het onderwijs, de sportvereniging en de 
buurt, met als doel zoveel mogelijk inwoners uit 
Oldambt in beweging te brengen en te houden!  
Op www.grong.nl staan allerlei leuke activiteiten die 
voor kleuters, oudere kinderen, maar ook voor ouders 
mee te doen zijn. Denk aan peuter/ kleutergym!  
Juist in deze periode is het van groot belang om te 
blijven sporten en bewegen. Nu de vaste gymlessen 
en bijvoorbeeld Nijntje beweegdiploma lessen 
wegvallen, wil het sport & beweegteam graag 
ondersteunen om zoveel mogelijk inwoners te laten 
bewegen.  
U kunt meedoen aan de Missie Master app en de 
Wandel4daagse in de gemeente Oldambt. Verder is er 
een leuke fotospeurtocht samengesteld waar de 
kinderen ook een leuk prijsje mee kunnen winnen. 
Hierover heeft u de afgelopen week al bericht 
ontvangen. 

 

 
 

 
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. 
 

http://www.grong.nl/
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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 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 

 

 

 
 
 
  
 
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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