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Schooljaar 2020-2021

4 juni 2021
Margedagen:
Woensdag 30 juni

Nieuwe ouderraadsleden gevraagd:
De ouderraad is op zoek naar een aantal nieuwe
ouderraadsleden. De ouderraad helpt mee met de
voorbereiding van verschillende activiteiten op school,
zoals bijv. bij Sinterklaas, kerst, Pasen, schoolreizen,
afscheid groep 8, laatste schooldag etc. De ouderraad
organiseert elk jaar ook een actie zoals bijv. een
bloemenactie in het voorjaar o.i.d.
Heeft u tijd en zin om bij deze activiteiten mee te helpen
en mee te denken? Neemt u dan contact op met
school. U mag het doorgeven aan de leerkracht van uw
kind of aan Anja Korteweg.

schoongemaakt. Volgende week gaan ze een ontwerp
maken dat daarna op de prullenbak wordt geschilderd.
De beschilderde prullenbakken worden dan weer op
hun plek gehangen. Alle kinderen zijn in alle groepen
heel enthousiast bezig geweest.

Tijd voor toekomst:
Op de woensdagmiddag en vrijdagmiddag zijn er elke
week leuke activiteiten op school. Het is de bedoeling
dat alle kinderen hieraan deelnemen. Als uw kind niet
kan, geeft u dat dan door aan de leerkracht van uw kind
of aan Anja Korteweg. Dit kan per mail of telefonisch.
We merken dat het programma steeds beter gaat
draaien. De studenten van de studie ‘Voeding en
diëtetiek’ bereiden elke week een gezellige en leerzame
lunch.
We horen wel dat het voor de jonge kinderen best een
lange dag is. Dit nemen we mee in de evaluatie. Na
deze pilot is het de bedoeling dat we vanaf het nieuwe
schooljaar wekelijks op deze wijze aan de slag gaan,
zodat de kinderen met verschillende thema’s zoals bijv.
natuur en duurzaamheid, kunst en cultuur, sport en
bewegen, wetenschap en techniek of koken en voeding
kennismaken.
Afgelopen woensdag heeft groep 1/2 hele mooie vogels
geschilderd op een canvas. Groep 3/4 heeft muziekles
gehad en de groepen 5 t/m 8 zijn begonnen met een
prullenbakken project. De prullenbakken zijn eerst goed
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Op woensdag 23 juni willen we het gemaakte werk
graag aan u presenteren (coronaproof) en de
kinderen die iets hebben ingestudeerd, kunnen dat
dan presenteren. Noteert u deze datum alvast in uw
agenda. Het tijdstip volgt z.s.m.

slag met bijv. de achterstanden die zijn ontstaan door
de lockdown.

Versoepeling coronamaatregelen:
Zoals u heeft gemerkt, worden de coronamaatregelen
versoepeld. Ouders mogen vanaf volgende week weer
op het plein wachten. Ook gaan we vanaf volgende
week weer de normale pauzetijden gebruiken. Dit
betekent dat de kinderen weer samen pauze zullen
hebben. Het is alleen nog niet de bedoeling dat ouders
zonder afspraak de school binnenlopen. Mocht u met
de leerkracht willen spreken, maak daarvoor a.u.b. een
afspraak!

Streetwise:
Gistermorgen heeft elke groep een verkeersactiviteit
onder begeleiding van een team van Streetwise
gedaan. Alle kinderen hebben enthousiast meegedaan
en vonden de activiteiten heel leuk. Deze activiteiten
werden ons aangeboden door Verkeerswijzer
Groningen.

Cito E-toetsen vanaf volgende week:
Aan het eind van het schooljaar worden er in alle
groepen Citotoetsen afgenomen. Deze toetsen worden
altijd in januari (Midden- toetsen) en juni ( Eind-toetsen)
afgenomen. De Citotoetsen rekenen en spelling worden
in juni afgenomen. Alleen groep 8 heeft geen
Citotoetsen meer, want die kinderen hebben in april al
de Centrale eindtoets gemaakt.
De middentoetsen zijn vanwege de lockdown pas in
maart afgenomen. De eindtoetsen in juni worden nu wel
afgenomen, maar doordat er zo weinig tijd tussen zit,
zullen de verschillen qua groei waarschijnlijk niet groot
zijn. Na de zomervakantie gaan we dan weer aan de
Nieuwsbrief Obs Houwingaham Schooljaar 2020 - 2021

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

833

 Schoolreizen:
We hebben deze week gehoord dat de schoolreizen
vanaf nu wel weer mogen doorgaan. De kinderen zijn
hier natuurlijk heel blij mee.
Inmiddels hebben we de volgende schoolreizen
gepland:
Groep 1/2:

dinsdag 6 juli: Sprookjeshof

Theatervoorstelling groep 1 t/m 4:

Groep 3 t/m 6: dinsdag 6 juli: Drouwenerzand

Op dinsdag 15 juni krijgen de kinderen van de groepen
1/2 en 3/4 een theatervoorstelling op school. De
voorstelling heet Stoplicht, stop!

Groep 7 en 8: 5,6 en 7 juli: Schoolkamp op
camping Kostverloren 11 te Kostverloren.
Het schoolreisgeld van meerdere kinderen is nog niet
binnen. We vragen u daarom het schoolreisgeld a.u.b.
zo spoedig mogelijk over te maken op het volgende
nummer:

Bankrekening NL60RBRB0898352134 t.n.v.
Stichting Houwingahamster
Schoolreisgeld Obs Houwingaham:

Schoolfruit gestopt:
Het schoolfruit stopt vanaf volgende week. We willen de
woensdag, donderdag en vrijdag graag als fruitdagen
houden en willen u vragen zo mogelijk fruit of een
boterham o.i.d. mee te geven naar school.
Volgend jaar gaan we weer proberen om mee te doen
met EU-schoolfruit. We hebben de afgelopen jaren
vaak het geluk gehad om elke keer ingeloot te worden
voor het EU-schoolfruit.

Groep 1/2:
28,00 euro
Groep 3 t/m 6: 35,00 euro
Groep 7:
73,50 euro
Groep 8:
35,00 euro
Normaal gesproken betalen de kinderen 73,50 euro
voor het schoolkamp, maar de meeste ouders van
groep 8 hebben dat vorig jaar al betaald. De kinderen
zijn wel aan het begin van het jaar op schoolreis
geweest en daarom hoeven ze dit jaar alleen nog 35
euro te betalen, want ze hebben nog 38,50 euro over
van het betaalde geld van vorig schooljaar en 38,50 +
35,00 = 73,50 euro.
Groep 7 moet wel het volle bedrag betalen, want zij
hebben dat bedrag vorig jaar niet betaald.

Sociaal Werk Oldambt/Marzanna:
Marzanna is op het moment 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

Wilt u bij betaling de naam van uw kind(eren)
vermelden en om welke groep het gaat? Dit in verband
met de verwerking van de betaling.
Als er onverhoopt problemen zijn deze bedragen te
betalen, komt u in dat geval even naar school,
dan zoeken we samen naar een oplossing.
Wij hopen u zo voldoende te hebben ingelicht. Mocht u
nog vragen hebben dan kunt u op school of bij de
penningmeester van de ouderraad, dhr. Jeroen van
Rossum terecht.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
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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!

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.

Margedagen:
Dit schooljaar is er nog een margedag ingepland. Op
deze dag zijn de kinderen vrij van school in verband
met een studiedag/vergaderdag van het schoolteam.
Het gaat om de volgende dag:
Woensdag 30 juni
Noteert u deze dag alvast in uw agenda!

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.

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.

 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
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