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 Margedagen: 
Woensdag 30 juni 

Oudergesprekken/voortgangs-
gesprekken: 
De oudergesprekken zullen plaatsvinden in de week 
van 29 maart t/m 2 april. 
U kunt via het ouderportaal weer een afspraak maken. 
De gesprekken zullen wel op afstand plaatsvinden via 
Teams. 
 

 
 Vervolg Tijd voor toekomst: 
Dit schooljaar mogen we nog weer een aantal weken 
een vervolg geven aan het project ‘Tijd voor toekomst’. 
Zoals het er nu naar uitziet, krijgen de kinderen de 
laatste 6 weken van dit schooljaar op bepaalde dagen 
de kans om weer mooie workshops te volgen.  
De werkgroep die hier mee bezig gaat, zal binnenkort 
weer bij elkaar komen en de leerlingenraad zal hierbij 
ook worden betrokken.  
Vanaf het nieuwe schooljaar zal het programma ‘Tijd 
voor toekomst’ op bepaalde dagen een vast onderdeel 
zijn van ons schoolprogramma. Hier zijn we erg blij mee 
want daardoor kunnen de kinderen in aanraking komen 
met andere sporten, maar ook met muziek, techniek, 
kunst en cultuur. 
 

 
 

 
 Extra ondersteuning lezen en rekenen: 
Door de schoolsluiting i.v.m. Covid-19 in het vorige 
schooljaar, krijgen wij van het Ministerie van Onderwijs 
subsidie. Deze subsidie moeten wij gebruiken om 
kinderen te helpen die minder zijn gegroeid dan we 
graag zouden willen, ondanks het harde (thuis)werken.  

Wij zetten dit in voor een ondersteuningsprogramma 
voor rekenen en lezen. Deze extra ondersteuning moet 
van de overheid voor de helft buiten schooltijd 
plaatsvinden. We hebben de eerste periode aan het 
lezen gewerkt. De eerste resultaten zien er erg goed 
uit, kinderen zijn mooi gegroeid. Het viel niet altijd mee 
om na schooltijd nog extra te moeten lezen, maar ze 
hebben het allemaal goed volgehouden! 
Binnenkort starten we met 15 weken ondersteuning 
voor het rekenen. Als uw kind hiervoor in aanmerking 
komt, ontvangt u bericht. Dit is op vrijwillige basis, we 
hebben de toestemming van ouders hiervoor nodig.  
We hopen dat deze ondersteuning bij het rekenen voor 
net zo’n mooie vooruitgang gaat zorgen als bij het 
lezen. 
Daarnaast hebben we, dankzij deze subsidie, mooie 
nieuwe materialen voor het rekenen kunnen 
aanschaffen.  
 

 
 
 Onderzoek ouderbetrokkenheid: 
Vorige week hebben alle ouders een verslag van het 
onderzoek ouderbetrokkenheid op de Houwingaham 
ontvangen. We zijn nog steeds op zoek naar mensen 
die met ons mee willen denken op welke wijze we de 
ouderbetrokkenheid op school kunnen verbeteren en 
om de Houwingaham echt de school van het dorp te 
maken. 
 
Daarnaast ga ik de komende tijd proberen elke week 
drie gezinnen te bellen zodat u nog meer 
mogelijkheden hebt om te vertellen wat er leeft, welke 
ideeën u hebt of om te vertellen wat al goed gaat zodat 
we dat vast kunnen houden. 
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U krijgt van mij een overzicht wanneer ik wie bel zodat 
u tijdig kunt aangeven dat het bijvoorbeeld niet uitkomt 
op dat moment of dat u liever via Teams of whats app 
wilt bellen. 
De koffie inloopmomenten mogen helaas nu nog niet 
weer, maar zo gauw dat weer kan, gaan we dat weer 
oppakken. Tijdens het drinken van een kopje thee of 
koffie kunt u dan uw verhaal kwijt, elkaar vertellen wat 
er leeft of wat u denkt wat er nodig is om van de 
Houwingaham een nog betere school te maken. 

 

 

NSA: naschoolse activiteiten: 
In de maand april zijn er voor het eerst weer 
naschoolse activiteiten. De activiteiten worden wel 
buiten gehouden. Hieronder vindt u het overzicht: 
 

 
 
 
Sociaal Werk Oldambt/Marzanna: 
Marzanna is op het moment wegens persoonlijke 
omstandigheden niet wekelijks op school aanwezig. 
Hierdoor vervallen de spreekuren voorlopig. 

Mocht u vragen hebben over persoonlijke 
omstandigheden, geldzaken, het aanvragen van 
toeslagen en fondsen e.d. Geeft u dat dan aan bij onze 
IB-er Annet Sebens of bij Anja Korteweg 
Zij brengen u dan in contact met iemand van Sociaal 
Werk Oldambt. 
We brengen u op de hoogte wanneer de spreekuren 
van Marzanna weer hervat worden. 
 

 

 
 

 
 
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. 
 

 
 
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 
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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 ?  (wordt z.s.m. bekend gemaakt) 
Woensdag 30 juni 
 
Noteert u deze dagen alvast in uw agenda! 
 

 
 

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.  
 

 
 

 

 

 

 


