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Schooljaar 2020-2021  9 oktober 2020 
 

 Margedagen: 
Woensdag 3 februari 
Woensdag 30 juni 

 Pilot Tijd voor toekomst: 
De afgelopen twee weken hebben we de pilot Tijd voor 
toekomst gedraaid op school. Tijdens die twee weken 
gingen de kinderen een half uur per dag langer naar 
school, maar kregen de kinderen bijna elke dag een 
leuke workshop aangeboden tijdens de lessen en na 
schooltijd. De workshops waren heel divers. De 
kinderen hebben kennisgemaakt met yoga, muziek bijv. 
spelen in een band, djembéles, timmeren, vloggen, 
koken, schilderen, loopbaanoriëntatie en nog veel 
meer. Ook zijn alle groepen op excursie geweest naar 
bijv. de graan- en melkboerderij, Bad Thermen 
Nieuweschans, Grondverzetbedrijf Van der Flier.  Al 
met al hebben de kinderen heel veel indrukken en 
ervaringen op gedaan. Het waren twee hele mooie 
weken maar ook hele drukke weken, zowel voor de 
kinderen als voor de leerkrachten.  
Afgelopen vrijdag hebben we samen de pilot feestelijk 
afgesloten. Gelukkig konden de ouders nog komen 
kijken via een ‘coronaproof’ gemaakte route door de 
school.  
We willen alle ouders die op enige wijze hebben 
meegeholpen bedanken! Zonder uw hulp was het 
allemaal niet gelukt. 
We gaan samen met de mensen van de 
Hanzehogeschool , de gemeente Oldambt, het Huis 
van de sport Groningen, de werkgroep en de 
leerkrachten evalueren om te kijken wat er bijv. mogelijk 
is voor onze school in de toekomst. 
Nog enkele foto’s van de pilot en de afsluiting 
vrijdagmiddag: 
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 Juf Lienke afwezig: 
Juf Lienke is op het moment niet op school. We wensen 
haar veel beterschap! De afgelopen week hebben 
meester Sander en juf Annet groep 7 les gegeven. We 
weten nog niet wie er na de herfstvakantie als invaller 
zal zijn. We houden u op de hoogte. 
 

 
 
 

Promotiefilm Obs Houwingaham: 
Op donderdag 8 oktober en vrijdag 9 oktober is er een 
promotiefilm gemaakt van Obs Houwingaham. Er zijn 

allerlei activiteiten van de kinderen op school gefilmd 
om een goed beeld te geven van onze school. Zo gauw 
de film gereed is, zullen we u de film tonen. 
 

 
 
 
 Interne audit Obs Houwingaham: 
Op donderdag 29 oktober vindt er een interne audit 
plaats op de Houwingaham. Die dag zal een auditteam 
in alle groepen verschillende lessen bezoeken en 
vinden er gesprekken plaats met de IB en de directie. 
Met de uitkomsten van de audit kunnen we als school 
weer aan de slag om ons onderwijs verder te 
verbeteren. 
 

 
 
NaSchoolse activiteiten (NSA): 
Hieronder vindt u een overzicht van de naschoolse 
activiteiten na de herfstvakantie: 
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Gevraagd nieuw MR-lid: 
Wegens vertrek van een MR-lid door verhuizing zijn we 
op zoek naar een nieuw lid voor onze 
medezeggenschapsraad (MR).  
De MR hoort jaarlijks de begroting en beleidsplannen 
van het schoolbestuur te ontvangen zodat het op de 
hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en 
weet hoe de school ervoor staat. 
De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de 
onderwijskundige doelstellingen van een school. Dat 
betekent deze doelstellingen alleen met instemming 
door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd. 
Instemmingsrecht heeft de MR ook bij plannen voor 
fuseren met een andere school, bij het vaststellen of 
aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat 
de school heeft om ouders op school te laten helpen. 
De MR vergadert ongeveer 5 tot 6 keer per jaar op een 
avond. 
 
Heeft u tijd en zin om als MR-lid mee te helpen en mee 
te denken over allerlei schoolse zaken, dan bent u van 
harte welkom. U kunt zich aanmelden bij Anja Korteweg 
of één van de MR-leden, nl. bij mevr. Frauke 
Wiebrands, mevr. Linda Leeuwerke, meester Sander, 
juf Annet of juf Ellen. 
We willen Margreet Wesselink heel hartelijk bedanken 
voor haar inzet als voorzitter van de MR de afgelopen 
jaren. We wensen jullie heel veel succes en plezier op 
jullie nieuwe woonplek. 
 

 
 

 
 
 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 
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 3 februari 
Woensdag 30 juni 
 
Noteert u deze dagen alvast in uw agenda! 
 

 
 

 

Sociaal Werk Oldambt/Marzanna: 
Marzanna is op het moment niet elke week op school, 
maar mocht u haar nodig hebben, dan kunt u gewoon 
contact met haar opnemen. 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 contact met haar 
opnemen. Haar mailadres is: 
m.gintowt@sociaalwerkoldambt.nl 

Haar telefoonnummer is: (06) 303 115 07  of (0597) 421 
833 
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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.  
 

 
 

 

Herfstvakantie: 
Van 12 t/m 16 oktober hebben de kinderen 
herfstvakantie. We wensen iedereen een hele fijne 
week. De kinderen worden op maandag 19 oktober 
weer op school verwacht. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


