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 Bezoek minister Hanke Bruins Slot op 
de Houwingaham: 
Op maandag 4 juli heeft minister van Binnenlandse 
zaken mevr. Hanke Bruins Slot een bezoek gebracht 
aan onze school. Ze wilde graag meer weten over het 
project ‘Tijd voor toekomst’. De kinderen uit de 
bovenbouw hadden die middag een clinic free running 
en een clinic BMX fietsen. De minister heeft bij de 
activiteiten gekeken en daarna heeft de minister nog 
uitleg gekregen over hoe Tijd voor toekomst er bij ons 
op school uitziet. Tijd voor toekomst draait inmiddels al 
op meerdere scholen in de provincie Groningen.  

 

 
 

 
 

 
 
 Opbrengst Bag2school actie: 
De Bag2schoolactie heeft in totaal € 273,60 
opgeleverd. Er is 912 kilo aan kleding e.d. ingeleverd. 
We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor het 
aanleveren van de kleding. Dankzij de inzet van de 
ouderraad is alles heel goed verlopen! 
 

 
 
 
 Afscheid groep 8: 
Dinsdagmiddag 12 juli is groep 8 samen met meester 
Sander naar Schloss Dankern geweest en daar hebben 
ze lekker gezwommen. 
Daarna hebben ze, samen met alle meesters en juffen, 
gezellig een patatje met een lekkere snack gegeten. 
Om 19.00 uur was het tijd voor het officiële afscheid. 
Meester Sander had voor ieder kind een leuke 
toespraak in dichtvorm. Heel knap! De kinderen kregen 
een mooie groepsfoto, een usb stick met foto’s/filmpje 
en een etui met inhoud van de ouderraad. 
We wensen alle kinderen van groep 8 heel veel plezier 
en succes op hun nieuwe school!  
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 Afscheid meester Klaas: 
Afgelopen dinsdag hebben we met de hele school 
alvast afscheid genomen van meester Klaas. Meester 
Klaas kan helaas niet op onze school blijven. Hij start 
na de vakantie op de Wiekslag in Blijham.  
Meester Klaas heeft bijna 2 jaar bij ons op school 
gewerkt en we willen hem heel erg bedanken voor alles 
wat hij voor alle kinderen en voor ons heeft gedaan. We 
gaan hem missen, maar we wensen hem veel plezier 
en succes op zijn nieuwe school! 
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Mini bieb KC Houwingaham: 
We beginnen na de vakantie met een mini-bieb in de 
hal van onze school. Iedereen uit het dorp mag daar 
boeken lenen, maar er mogen ook boeken bij geplaatst 
worden. Als u boeken over hebt, zijn ze welkom in onze 
mini-bieb. Er zijn al een paar plekken in ons dorp waar 
u ook boeken kunt halen om te lezen.  
 

 
 

 Zomervakantie:  
Vrijdag 15 juli begint om half 1 de zomervakantie. De 
kinderen hebben dan 6 weken vakantie. Het nieuwe 
schooljaar begint op maandag 29 augustus weer.  
We wensen iedereen een hele fijne zomervakantie! 
 

 

 
Sociaal Werk Oldambt/Marzanna: 
Marzanna is 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 
contact met haar opnemen. Haar mailadres 
is: m.gintowt@sociaalwerkoldambt.nl  

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

 
 
 
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: 
Op Kindcentrum 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! 
 

 
 

 

 

 

 

Facebookpagina Obs Houwingaham: 
Via onze facebookpagina houden we u ook op de 
hoogte van alle ontwikkelingen. Dit is een besloten 
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pagina waar alleen de ouders van onze school toegang 
toe hebben.  
 

 
 

 


