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Margedagen Obs Houwingaham: 
Woensdag 17 juni 

Schoolreizen Obs Houwingaham: 
Groep 1/2:  19 mei: De Sprookjeshof 
Groep 3 t/m 6: dinsdag 23 juni :  
Groep 3/4: Plopsaland – groep 5/6: Outdoor Pinokkio 
Groep 7 en 8: wo. 3 juni t/m vr. 5 juni: Camp 
Zuiderhorn 

Het coronavirus: 
Op het moment maken we met elkaar bijzondere tijden 

door. De scholen zijn gesloten, er is geen school voor 

de kinderen, iedereen die kan moet zoveel mogelijk 

thuis werken.  

Het advies is ‘Blijf binnen, houd afstand en was je 

handen’, dit om besmetting te voorkomen en het 

verspreiden van het virus tegen te gaan. We hopen 

allemaal dat we vanaf 6 april weer normaal naar school 

kunnen gaan. 

 

Alle leerkrachten hebben heel erg hun best gedaan om 

ervoor te zorgen dat de kinderen thuis met hun werk 

aan de slag kunnen, zowel digitaal als op papier. Er zijn 

groepen die compleet digitaal werken en er zijn 

groepen die zowel op papier als een deel digitaal 

werken.  

Heeft u of uw kind vragen, dan kunt u per mail contact 

opnemen met de leerkracht van uw kind op de 

volgende mailadressen: 

 

e.drent@sooog.nl  juf Ellen 

t.hemsens@sooog.nl  juf Truida 

s.maree@sooog.nl  juf Suzanne 

l.naarding@sooog.nl  juf Lienke 

m.van.noorden@sooog.nl juf Monique 

s.stel@sooog.nl  meester Sander 

a.sebens@sooog.nl  juf Annet 

a.korteweg@sooog.nl  juf Anja  

 

De leerkrachten proberen ook regelmatig contact te 

hebben met de kinderen. Dit gebeurt telefonisch, per 

mail of via whats app (oudere kinderen) en soms ook 

m.b.v. Teams. Dit is ook een programma waarbij 

kinderen met de leerkracht kunnen chatten. 

 

 

Foto’s toevoegen MijnSchool 
ouderportaal: 
In de bijlage vindt u ook een handleiding voor ouders 
om foto’s toe te voegen in het MijnSchool ouderportaal. 
U kunt dan een foto maken van bijv. Een activiteit van 
uw kind dat u wilt delen op het ouderportaal. 

 

 
 
 
 
Alle geplande activiteiten zijn voorlopig 
geannuleerd: 
Alle geplande activiteiten zoals de grote rekendag, de 
Koningsspelen e.d. die gepland stonden, zijn inmiddels 
geannuleerd. 
Na de coronacrisis zullen we kijken hoe en wat we weer 
gaan oppakken. 
We houden u op de hoogte! 
 

 
 

 
Facebookpagina Obs Houwingaham: 
Via onze facebookpagina houden we u ook op de 
hoogte van alle ontwikkelingen. Ook vindt u daar soms 
leuke tips wat u met uw kind thuis nog kunt gaan doen. 
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