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Schooljaar 2021-2022

11 maart 2022
Margedagen:
16 maart
6 juli

Margedag woensdag 16 maart:
Woensdag a.s. hebben de leerkrachten een studiedag
over eigenaarschap en het geven van effectieve
feedback. De kinderen zijn die dag vrij van school!

-

Stel je doelen tussentijds bij als het nog niet
lukt.
Oefen flink om beter te worden.
Vraag hulp als dat nodig is.
Geeft niet op wanneer het lastig wordt.
Wees trots op jezelf als het gelukt is.

Hieronder vindt u een voorbeeld van een leerkuil zoals
we die ook in de groepen gebruiken. Onderin de leerkuil
staat een muurtje. Als je ergens tegenaan loopt, sta je
voor het muurtje. Je kunt dan door bijv. extra te oefenen
of hulp van je maatje het muurtje afbreken en uit de
leerkuil komen. Zo maken we het leren zichtbaar voor
de kinderen.

 Waar zijn we mee bezig op school:
Eigenaarschap en het geven van feedback:
We zijn op school druk bezig met het in praktijk brengen
van wat we op de cursus ‘Eigenaarschap en feedback
geven’ allemaal leren. We vinden het belangrijk dat de
kinderen zelfstandiger worden en weten waar ze mee
bezig zijn. We willen het leren voor de kinderen
zichtbaar maken. Leren gaat niet altijd vanzelf. Als je
fouten maakt, kun je daar van leren. We maken het
leren zichtbaar m.b.v. de leerkuil (Zie plaatje hiernaast
van de leerkuil). We gebruiken daarbij ook leertaal.
We leren de kinderen dat als ze ergens tegenaan
lopen, niet op te geven maar dat ze hulp kunnen vragen
aan hun buurman/buurvrouw of hun juf/meester. Soms
moet je bepaalde dingen eerst meer oefenen om het
goed te kunnen. Je leert eigenlijk pas als je iets moeilijk
vindt.
We willen de kinderen gereedschappen bieden om mee
te werken als ze tegen iets aanlopen dat ze moeilijk
vinden. Een aantal van die gereedschappen (tools) zijn
bijv.
- Geloof dat je altijd beter kunt worden.
- Gebruik handige leerstrategieën.
- Bedenk wat voor jou de beste manier is om je
doel te bereiken.
- Zet je kwaliteiten en talenten in.
- Bedenk wat je al wel kunt en wat je verder nog
wilt leren.
- Stel doelen en maak een plan.
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Hoe weet je dat je aan het leren bent?
De leerkuil laat het aan de hand van de volgende
stappen zien:
1. Ik denk dat ik weet hoe ik dit kan aanpakken
Je krijgt te maken met een nieuwe leerstof of te leren
vaardigheid en gaat aan de slag om het aan te pakken.
Dit kan een uitdaging, een vraagstuk of een opdracht
zijn, bijvoorbeeld: leren schaatsen of rekenen boven het
tiental.
2. Het is toch niet zo makkelijk als ik dacht
Je begrijpt het niet gelijk. Het wordt nog ingewikkelder
door alle vragen die je jezelf stelt bij het oplossen. Hoe
pak ik dit aan? Welke strategie moet ik gebruiken?
3. Ik twijfel hoe ik verder zal gaan
Je vindt het moeilijk. Misschien geeft het je zelfs een
zenuwachtig gevoel en je zou misschien wel op willen
geven om zo snel mogelijk te ontsnappen uit deze
situatie. (‘Dat gaat mij toch nooit lukken!’).

 Zwerfafval opruimen: vrijdag 18 maart
van 11.15 – 12.30 uur:
Op vrijdag 18 maart gaan we met alle kinderen en
leerkrachten zwerfafval opruimen rondom de school en
in het dorp. Dit doen we in het kader van de Landelijke
opschoondag. Daarnaast vinden we het belangrijk dat
de kinderen zich er bewust van worden dat afval netjes
wordt opgeruimd en niet zomaar op straat wordt
gegooid.
Het zou fijn zijn als er een aantal ouders willen helpen
bij het begeleiden van een groepje kinderen.
Heeft u tijd en zin om te helpen, geef dat dan door aan
de leerkracht van uw kind of stuur een mailtje naar Anja
Korteweg, a.korteweg@sooog.nl.

4. Ik zal moeten doorzetten… en misschien om hulp
vragen
Je probeert het op een andere manier. Je zet door tot je
het probleem hebt opgelost of vaardig bent geworden.
Als dat niet alleen lukt, kun je iemand om hulp vragen.
5. Ik denk dat het gaat lukken
Je hebt het gevoel dat je er, met de inzet die je getoond
hebt, toch uit gaat komen.
6. Eureka, ik kan het!
Je hebt het probleem opgelost!Je hebt de leerkuil van
‘niet vaardig’ naar ‘vaardig’ weten te overbruggen. Je
kunt op het proces reflecteren, want je weet hoe je hier
bent gekomen. Je hebt vertrouwen in jezelf. Nu heb je
ècht het leerproces doorlopen
(https://bazalt.nl/thema/visie-en-aanpak/growthmindsets/james-nottingham/leerkuil/ ).

We willen voorkomen dat kinderen van te voren gaan
zeggen: “Ik kan dat niet’. Dat is namelijk een fixed
mindset. Je kunt namelijk alles leren door het te
proberen en door veel te oefenen. Als je iets nog niet
kan, kun je het door te oefenen wel leren (growth
mindset).
Door het leren zichtbaar te maken, weten kinderen
waar ze mee bezig zijn en hoe het leren in zijn werk
gaat. We hopen dat deze werkwijze ze bij het dagelijkse
leren in de klas gaat helpen waardoor de motivatie en
de prestaties gaan verbeteren.
Mocht u de poster of verdere informatie willen, laat het
weten!

Bag2school actie:
Op onze school gaan we weer meedoen met de actie
Bag2school.
Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen
en keert per kilo een bedrag uit. Bag2School wil de
afvalberg niet nóg hoger maken en deze wijze van
werken is een mooie manier om van niet meer
gebruikte kleding af te komen. Daarnaast helpt het ons
te sparen voor nieuwe speelspullen voor onze kinderen.
Bag2School Nederland heeft sinds de start in 2006 al
meer dan 1,5 miljoen euro uitgekeerd!
Kom in actie!
Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt
zetten voor onze actie door een zak te vullen met de
oude nog bruikbare kleding/textiel van u en uw
kinderen. Dit zijn bijvoorbeeld schoenen, shirts,
broeken, riemen, maar ook lakens en dekens. Kijk op
de website van Bag2School voor een volledige lijst met
wat er wel en niet ingezameld mag worden,
www.bag2school.nl . Daarnaast vindt u hier nog meer
informatie over hoe de inzameling in zijn werk gaat en
waar de kleding heen gaat.
Bag2School zal de kleding ophalen op 25 mei 2022.
Breng uw zakken alstublieft naar school en help ons om
samen een fantastische inzameling neer te zetten!
In de bijlage vindt een brief met meer informatie over de
actie Bag2school!
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contact met haar opnemen. Haar mailadres
is: m.gintowt@sociaalwerkoldambt.nl
Haar telefoonnummer is: (06) 303 115 07 of (0597) 421

833

Tijd voor toekomst groep 5/6: Stichting
Stil verleden: slavernij in de VS:
De leerlingen van groep 5&6 hebben het onderwerp zelf
gekozen voor het land Amerika tijdens het
landenproject van Tijd voor toekomst.
De ontvangst begint met het deelnemen aan een
gezonde lunch. In dat kader heeft Stichting Stil
Verleden voor ieder kind een placemat mee waarop de
slimme spin Anansie is te zien. Zo maken ze kennis
met Anansie, die bij de leerlingen nog totaal onbekend
is.
De volgende kennismaking is slavernij wereldwijd, waar
het accent gelegd wordt in Amerika en met name de
katoenplantages. Aan de hand van de educatiekoffer
worden de leerlingen meegenomen op reis naar de
Amerika’s. De educatiekoffer vinden ze gaaf en super
interessant. Een leerling vindt het spullen van de oude
tijd. De katoentakken mogen ze in de hand houden en
de katoen kunnen ze goed voelen wat in een bakje ligt.
Uit het boek de Hut van Oom Tom wordt de
samenvatting kort verteld, de roep om vrijheid van de
slaven. Het lied Wade in the water krijgen de leerlingen
te horen en van Martin Luther King hadden ze gehoord,
waar ze een stukje van de speech horen. Dan is het tijd
voor de leerlingen om mee te doen aan het schrijven
van hun eigen wensen of wat ze gehoord hebben over
mensen die in slavernij zijn geboren, of mensen die
uitgebuit worden

Standaard mededelingen:

 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:

Sociaal Werk Oldambt/Marzanna:
Marzanna is op het moment 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

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.
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Kom eens langs bij het zwerfboekstation van de
Houwingaham!

Margedagen Kindcentrum
Houwingaham:
Dit schooljaar zijn er ook weer een aantal margedagen
ingepland. Deze margedagen vindt u ook op het
jaaroverzicht dat u per mail heeft ontvangen. 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!
Woensdag 16 maart
Woensdag 6 juli

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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