
Nieuwsbrief Obs Houwingaham Schooljaar 2019 - 2020 

 

 

 

NIEUWSBRIEF 
 

obs Houwingaham 
Linteloostraat 1 

9693 BG Bad Nieuweschans 
0597-521616 

 obshouwingaham@sooog.nl 
 

Schooljaar 2019-2020  17 januari 2020 
 

Margedagen Obs Houwingaham: 

Dinsdag 28 januari 
Woensdag 17 juni 

Voorleesontbijt woensdag 22 januari 

Staking onderwijs: do 30 januari en  vr 31 januari  
Voorjaarsvakantie: 17 febr t/m 21 febr. 

Staking onderwijs 30 en 31 januari: 
Zoals u vast al wel heeft gehoord, staakt het onderwijs 
op donderdag en vrijdag 30 en 31 januari. Het team van 
Obs Houwingaham is blij met de structurele 
loonsverhoging van 4,5%, maar er zijn meer redenen 
om actie te voeren. De werkdruk in het onderwijs is erg 
hoog en daarnaast zijn er geen leerkrachten te vinden 
als er ziekte is. We willen actie voeren om te zorgen dat 
het beroep aantrekkelijk wordt en blijft, zowel qua 
salaris als qua werkdruk. Jonge mensen moeten weer 
voor het onderwijs kiezen omdat het een leuk en 
interessant beroep is. We zijn inmiddels op de goede 
weg en daarom ondersteunen we de actie.  
De kinderen zijn daarom op donderdag en vrijdag 

30 en 31 januari vrij.  

 

 

 

 Voorleesontbijt woensdag 22 januari: 
Onze school doet volgende week woensdag weer mee 
aan het voorleesontbijt. De kinderen krijgen die ochtend 
een broodje met iets te drinken op school terwijl ze 
worden voorgelezen.  
De groepen 1 t/m 4 worden samen voorgelezen door juf 
Annet en de groepen 5 t/m 8 worden voorgelezen door 
meester Henk Vos. 
 

 

 Januari Citotoets maand: 
In de maand januari worden er in de groepen 3 t/m 8 
Citotoetsen afgenomen. De kinderen krijgen toetsen 
voor de vakken: rekenen, spelling, technisch en 
begrijpend lezen en woordenschat. 
 
Kleuters hoeven geen schoolse toetsen meer te maken. 
De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel 
van minister Slob van onderwijs. Het past niet bij de 
ontwikkeling van kleuters om met schoolse toetsen te 
meten hoe ze ervoor staan. Kleuters ontwikkelen zich 
spelenderwijs en in sprongen. Een toets met een 
opgavenboekje, pen en papier in de schoolbanken doet 
daar geen recht aan. 
Juf Ellen volgt met behulp van de ‘leerlijnen van het 
jonge kind’ de ontwikkeling van alle kinderen in groep 1 
en 2.  

 
De oudergesprekken vinden plaats in de week van 10 

t/m 13 februari. Ruim voor die tijd kunt u via het 

MijnSchoolportal dan intekenen voor het oudergesprek. 
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Meeloopdag Dollard College/Ubbo 

Emmius: 
De kinderen van groep 8 gaan dinsdag a.s. ‘s morgens 

naar het Dollard College in Bellingwolde om een 

ochtend mee te draaien en ‘s middags gaan ze naar het 

Ubbo Emmius om daar de middag mee te lopen. 

Meester Sander brengt en haalt de kinderen.  

De kinderen zullen ‘s middags rond 16.15 uur weer op 

school zijn. 

 

 
 

 

Open dagen Dollard College/ Ubbo 

Emmius: 
Dit jaar zijn er ook weer open dagen voor de kinderen  

en hun ouders die dit jaar de overstap zullen maken 

naar het Voortgezet onderwijs. 

 

Dinsdag 21 januari 18.30 – 21.00 uur: Bovenburen 60  

Leerlingen met advies VMBO (BB/KB/TL/GL (mavo) en 

zesjarige Havo. 

 

Maandag 27 januari: 18.30 – 21.00 uur: Dollard College 

Bellingwolde: alle leerlingen. 

 

Dinsdag 28 januari: 17.30 – 20.30 uur: Hommesplein 2 

Leerlingen met advise Havo, Vwo en tto (tweetalig vwo)  

 

 

 

 

Het MijnSchool ouderportaal: 
Mocht u problemen ondervinden met het Mijnschool 

ouderportaal, wilt u dan dan aan ons doorgeven? 

Op het ouderportaal kunt u alle foto’s van uw kinderen 

zien, verder staat er allerlei informatie op en kunt u in 

februari via het ouderportaal ook de oudergesprekken 

plannen met de leerkracht.  

Het ouderportaal kunt u ook via de app  ‘MijnSchool ‘op 

uw telefoon downloaden waardoor u alles ook kunt 

bekijken op uw telefoon. Helaas is de app niet te 

downloaden voor ouders die een Duits 

telefoonabonnement hebben. De app wordt helaas in 

het buitenland niet ondersteund. 

 

 
 

Nationaal Theaterweekend 
Op 24, 25 en 26 januari doet De Klinker mee met het 
Nationaal Theaterweekend. Tijdens dit weekend kunt u 
voor slechts € 10,- een voorstelling bijwonen. Op 
zondag 26 januari om 15.00 uur speelt bijvoorbeeld de 
voorstelling ‘Doornroosje’. Op zaterdag 25 januari houdt 
De Klinker een open dag. Kinderen kunnen o.a. spelen 
in het ‘Oerwoud’ of meedoen met de vrolijke 
voorstelling ‘Daan draait’. De open dag is gratis te 
bezoeken. Komt u ook? 
 

 

 

Margedagen Obs Houwingaham: 
Dit jaar zijn er twee studie/vergaderdagen gepland, nl. 
op: 

- dinsdag 28 januari  
- woensdag 17 juni. 

 
De kinderen zijn op die dagen vrij van school. Noteert u 
deze dagen alvast in uw agenda! 
 

 
 

 

Inloopochtend Houwingaham dinsdag 21 

januari van 8.30 tot 9.15 uur: 
We willen u uitnodigen om gezellig onder het genot van 
een kopje thee of koffie van gedachten te wisselen met 
andere ouders en met Anja Korteweg (Directeur a.i.) en 
Annet Sebens (IB-er) over allerlei schoolse zaken. We 
willen regelmatig een inloopochtend organiseren. Dit 
kan eventueel gekoppeld worden aan een thema. Heeft 
u behoefte aan informatie over bijv. een bepaald 
onderwerp, laat het weten. Dan kunnen we dat 
inplannen.  
 
Inloopochtenden worden gehouden op: 
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Dinsdag 21 januari 
Dinsdag 11 februari 
Dinsdag 24 maart 
Dinsdag 21 april 
Dinsdag 26 mei 
Dinsdag 23 juni 
 
Alle ouders zijn van harte welkom! 
 

 
 

Sociaal Werk Oldambt/Marzanna: 
Elke dinsdagmorgen van 8 tot ongeveer 11 uur is 
Marzanna op onze school. Ze werkt bij het Sociaal 
Werk Oldambt en 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. Loop 
gerust binnen op een dinsdagochtend. Stelt u uw vraag 
liever eerst per mail. Haar mailadres is: 
m.gintowt@sociaalwerkoldambt.nl 
 

 

 

Facebookpagina obs Houwingaham: 
We hebben als school ook een Facebookpagina, nl. 
Obs Houwingaham. Op die Facebookpagina komen 
elke keer foto’s van allerlei activiteiten van de school te 
staan. Het is een besloten Facebookpagina. Dit 
betekent dat alleen ouders en betrokkenen van school 
deze pagina kunnen bekijken. Mocht u toegang willen 
tot de Facebookpagina stuurt u dan een berichtje naar 
Anja Korteweg, a.korteweg@sooog.nl of 
obshouwingaham@sooog.nl ) dan wordt dat zo spoedig 
mogelijk geregeld. 
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