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Margedagen Obs Houwingaham: 
Dinsdag 28 januari 
Woensdag 17 juni 

Sinterklaasfeest: 5 december 
Inloopochtend: 10 december 
Santarun: 13 december 
Kerstviering: 19 december 

Nieuwe PABO-stagiaires: Inge Andringa 

en Lianne Faber: 

We zijn blij dat we dit jaar twee Pabo-stagiaires op onze 
school hebben. Hieronder stelt Inge zich alvast voor. 
Lianne zal zich in de volgende nieuwsbrief voorstellen. 
 
Hallo allemaal, 
Misschien hebben jullie mij al weer zien rond lopen of 
het gehoord van de kinderen. Ik ben nu naast mijn 
werkzaamheden als logopedist op De Meentschool 
begonnen met de verkorte PABO. Hiervoor moet ik ook 
stage lopen. En hoe leuk is het dat ik mag stage lopen 
op de Houwingaham! Ik kom tot de zomervakantie elke 
donderdag. Ik zal in verschillende groepen stage lopen. 
Voor de ouders die mij nog niet kennen zal ik me nog 
even voorstellen. Ik ben Inge Andringa, ben 26 jaar en 
woon in Groningen. Ik heb 2 jaar geleden een jaar 
gewerkt als onderwijsassistent op de Houwingaham. In 
mijn vrije tijd volleybal ik bij Veracles in Groningen. Ik 
vind het erg leuk om weer een jaar deel uit te maken 
van het team van de 
Houwingaham.  
 
Groetjes,  
Inge  
 
 

 

 

 

 

EU-schoolfruit: 
We zijn heel blij dat we weer mee mogen doen aan de 
regeling EU-schoolfruit. Elke week wordt er voor drie 
dagen gratis fruit/groente bezorgd op school. Op 
woensdag, donderdag en vrijdag wordt er fruit gegeten 
op school.  
We willen u vragen om op de fruitdagen uw kind geen 

snoep o.i.d. mee te geven. We vinden het belangrijk dat 

de kinderen fruit leren proeven en eten. Mocht uw kind 

geen fruit en /of groente lusten, geeft u dan bijv. een 

boterham mee of iets van fruit dat uw kind wel lekker 

vindt. We hopen dat u  ons hierbij wilt ondersteunen. 

 

 
 
 
Santarun op de Houwingaham: 
Op vrijdag 13 december wordt er een Santarun 
gehouden op de Houwingaham. 
De ouderraad gaat, samen met het team van 
de Houwingaham, een sponsorloop organiseren en 
aangezien we in december zitten, leek het ons leuk 
een ‘Santa run’ te organiseren, waarbij de kinderen, 
verkleed als kerstman of met een kerstmuts op, rondjes 
gaan rennen rondom de school.  
Doel van de Santarun: Aanschaf van leuke spullen 
voor op het plein.  
We willen graag meer spullen aanschaffen waar de 
kinderen op het plein mee kunnen spelen tijdens de 
pauzes.  
Wat houdt de sponsorloop in?   
Alle groepen gaan  ongeveer 30 minuten lopen op een 
parcours rondom de school. Het is de bedoeling dat de 
kinderen sponsors zoeken die hen willen belonen met 
een vast bedrag voor ieder gelopen rondje. De 
leerkrachten doen ook mee en mogen ook gesponsord 
worden!!!  
De loop zal op vrijdag 13 december om 
11.30 uur worden gehouden.   
Het is ook mogelijk om te kiezen voor een vast bedrag 
in plaats van een bedrag per rondje. Mochten er 
mensen zijn die een bedrag willen doneren, dan is dat 
ook mogelijk.   
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Wilt u ervoor zorgen dat uw kind in sportkleding en op 
sportschoenen op school komt? Het liefst met een 
kerstmuts op of verkleed als kerstman.   
En kom vooral zelf ook langs om uw kind(eren) aan te 
moedigen!  
 

 
 

Kerstvolkszang maandag 16 december: 
Op maandag 16 december wordt de jaarlijkse 
kerstvolkszang weer gehouden in de Akkerschans. De 
avond begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. De 
kinderen van groep 7 en 8 zullen hier aan meewerken 
en enkele liedjes gaan zingen, er zal ook samen met 
het dameskoor worden gezongen. 
Iedereen is van harte welkom!! 
 

 
 
Kerstmarkt: 
Op donderdag 19 december wordt er weer een 
kerstmarkt gehouden op Obs Houwingaham. 
De kerstmarkt begint om 15.30 uur  en duurt tot 
ongeveer 17.00 uur. 
U kunt dan leuke knutselwerkjes van de kinderen 
kopen. Ook gaan de kinderen leuke kerstliedjes zingen. 
Voor glühwein en iets lekkers wordt door de ouderraad 
gezorgd. 
Ook zal het dameskoor van Bad Nieuweschans enkele 
liedjes ten gehore brengen. 
 
Het kerstdiner voor alle kinderen begint om 17.30 
uur en duurt ongeveer een uurtje. 
Het kerstdiner wordt ook dit jaar weer gesponsord door 
Thermen Bad Nieuweschans. Hier zijn we heel blij mee 
en natuurlijk  willen we Stefan Steinigeweg hiervoor nog 
speciaal bedanken namens alle kinderen, leerkrachten 
en de ouderraad. 
 

 

Het MijnSchool ouderportaal: 
Binnenkort ontvangt u een mail met daarin informatie 

over het activeren van het MijnSchool ouderportaal. 

U krijgt hiervoor een activatiemail en een 

gebruiksaanwijzing (powerpoint).  

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

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

dit jaar 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. 

 

 
 

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 10 

december 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.  
Het thema dinsdag a.s. is: het digitale rapport. 
We zijn namelijk op school bezig met het maken van 
nieuwe rapporten. 
 
Inloopochtenden worden gehouden op: 
 
Dinsdag 10 december 
Dinsdag 21 januari 
Dinsdag 11 februari 
Dinsdag 24 maart 
Dinsdag 21 april 
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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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