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Margedagen Obs Houwingaham:
Woensdag 17 juni

Voorjaarsvakantie: 17 febr t/m 21 febr.

Bibliotheek Obs Houwingaham:

Begrijpend lezen:

Zoals u misschien al heeft gezien tijdens de
oudergesprekken zijn we bezig met het veranderen van
de bibliotheek. Samen met de ouderraad willen we de
bibliotheek aantrekkelijker maken voor de kinderen door
o.a. leuke zitplekjes te creëren. We hebben inmiddels
leuke ideeën om mee aan de slag te gaan.
We houden u op de hoogte!

We zijn als team dit jaar o.a. bezig met het begrijpend
lezen in de klas. We willen graag dat de kinderen beter
leren begrijpend lezen. We werken hier op
verschillende manieren aan, nl. met behulp van de
methode Nieuwsbegrip, Close reading en het maken
van werkstukken.
Nieuwsbegrip is een methode waarbij teksten over de
actualiteit in de klas gelezen en besproken worden. Er
worden ook opdrachten over de tekst gemaakt.
Close reading is een andere manier waarop je teksten
kunt aanpakken.

Vredesonderwijs Bert van Vondel:
De kinderen van groep 7 en 8 hebben
woensdagochtend een leuke gastles vredesonderwijs
gehad van dhr. Bert van Vondel. Dhr. van Vondel vertelt
op een hele boeiende manier waardoor het voor de
kinderen altijd een leuke les is. Deze keer was het
thema: Hoe ontstaat een oorlog, waarom krijgen
mensen oorlog.

Bij Close Reading werkt de leraar met een tekst of een
prentenboek. Leerlingen lezen deze tekst of het
prentenboek meerdere keren, verdeeld over
verschillende lessen. De leraar stelt vragen over de
tekst die leerlingen stimuleert om dieper in een tekst of
prentenboek te duiken en in de les is ruimte voor de
leerlingen om veel met elkaar te praten, te discussiëren
en te schrijven over de tekst. Door de variatie in teksten
en werkvormen wordt begrijpend lezen leuk voor de
leerlingen en de leraar.
Daarnaast werken de kinderen van de groepen 5 t/m 8
op de dinsdagmiddag aan een werkstuk. Ze mochten
zelf een onderwerp kiezen en daar een werkstuk over
maken. Op deze wijze wordt het begrijpend lezen ook
weer geoefend, want de kinderen zullen informatie over
hun thema op moeten zoeken in een boek of op het
internet.
We hopen met z’n allen dat we op deze manier onze
kinderen beter leren begrijpend te lezen.
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krijgen we dan tips en tops waarmee we weer verder
mee aan de slag kunnen.

Clinics Aquilo:
Op 18 maart krijgen de kinderen een clinic van
atletiekvereniging Aquilo.
Na mooie samenwerkingen met FC Groningen, Donar
en Lycurgus heeft SOOOG voor dit schooljaar de
sportieve samenwerking gezocht met atletiekvereniging
Aquilo (AV Aquilo) uit Winschoten. Het doel van deze
samenwerking is de kinderen van de groepen 5 tot en
met 8 opnieuw een (TOP)sportbeleving te bieden. Deze
keer staat atletiek centraal. De clinic wordt gegeven aan
de kinderen van de groepen 5 t/m 8.
Het (TOP)sportproject tussen SOOOG en AV Aquilo
wordt in juni 2020 afgesloten met een sportief en
feestelijk Slot Event.

Margedagen Obs Houwingaham:
Dit jaar is er nog één studie/vergaderdag gepland, nl.
op:
- woensdag 17 juni.
De kinderen zijn op die dag vrij van school. Noteert u
deze dag alvast in uw agenda!

Inloopochtend Houwingaham dinsdag 24
maart 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:
Dinsdag 21 april
Dinsdag 26 mei
Dinsdag 23 juni

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. U kunt wel het
ouderportaal op de computer bekijken en ontvangt ook
de mails die verstuurd worden via het ouderportaal.

Alle ouders zijn van harte welkom!

Interne audit Obs Houwingaham:
Sinds vorig jaar werkt SOOOG met interne audits. Deze
audits worden uitgevoerd door collega schoolleiders,
leerkrachten en ib-ers. Op donderdag 5 maart krijgen
wij een interne audit. De auditors zullen die dag in alle
groepen lessen gaan bekijken. Aan het eind van de dag

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
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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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