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Schooljaar 2020-2021

26 maart 2021
Margedagen:
Woensdag 30 juni

Oudergesprekken/voortgangsgesprekken:
De oudergesprekken worden volgende week (29 maart
t/m 2 april) gehouden. Dit gebeurt vanwege corona
telefonisch of via teams.
Als u nog geen afspraak hebt gemaakt, zou u dat dan
z.s.m. willen doen?

Schoolfotograaf woensdag 31 maart:
De schoolfotograaf komt woensdag 31 maart. Helaas
kunnen jongere broertjes en zusjes deze keer niet op
de foto worden gezet vanwege de coronamaatregelen.
De foto’s worden dit jaar gemaakt door foto Krüger. Een
aantal weken na het fotograferen worden de inlogflyers
met persoonlijke inlog en wachtwoord uitgedeeld op
school via uw kind. Hiermee kunt u op
www.schoolfotokruger.nl de gemaakte schoolfoto’s
bestellen.
Wanneer u de schoolfoto’s bestelt, krijgt u bij een
voordeelset van de individuele foto de groepsfoto gratis!
Dit jaar wordt er gefotografeerd met een originele oude
landkaart als achtergrond. Een tip van de fotograaf:
Gekleurde kleding (niet te lichte kleuren)
fotografeert hier prachtig op.

Opschoonactie Kc Houwingaham 14 april
van 11.30 uur tot 12.30 uur:
We doen dit jaar mee aan de opschoonactie van de
gemeente Oldambt. We gaan op woensdag 14 april,
samen met alle kinderen van de school, een uurtje
opruimen in het dorp nl. van 11.30 tot 12.30 uur. De
groepen blijven daarbij gescheiden van elkaar. We
willen dat de kinderen zich er bewust van worden dat
het fijn is om samen je omgeving en het dorp netjes te
houden. Hiervoor zijn we wel op zoek naar een aantal
ouders die willen meehelpen met het begeleiden van
een groepje. De activiteit vindt buiten plaats en
daardoor is het mogelijk om afstand van elkaar te
houden. Heeft u tijd en zin om woensdag 14 april mee
te helpen, geeft u dat dan via de mail door aan Anja
Korteweg, a.korteweg@sooog.nl.

Goede vrijdag:
Op Goede vrijdag is er gewoon school, de kinderen zijn
die dag niet vrij. We gaan er samen een gezellige
ochtend van maken in de verschillende groepen.
We gaan die dag starten met een paasontbijtje op
school. Daarna gaat elke groep leuke activiteiten doen
met de kinderen. De activiteiten worden per groep
uitgevoerd, omdat de groepen nu niet door elkaar
mogen vanwege de coronaregels.
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Wekelijks belrondje:
Deze week zijn we begonnen met het bellen van een
aantal ouders in het kader van ouderbetrokkenheid. We
willen graag weten wat er leeft onder de ouders, welke
ideeën u heeft of om te vertellen wat al goed gaat zodat
we dat vast kunnen houden of juist om te vertellen over
zaken die we zouden kunnen verbeteren.
Het is de bedoeling om elke week contact op te nemen
met een ouder uit de onderbouw (groep 1 t/m 4), de
middenbouw (groep 5/6) en de bovenbouw (groep 7/8).
Er is inmiddels een overzicht voor de komende weken
verstuurd. De planning loopt eerst tot de meivakantie.
Mocht het u niet uitkomen, neemt u dan contact op via
de mail a.korteweg@sooog.nl of telefonisch op nummer
06-44548930. Dan maken we een andere afspraak.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

We gaan met de groepen zelf verschillende spelletjes
doen, waarbij we de onderbouw en bovenbouw
gescheiden houden. We willen iedereen vragen om zich
op die dag feestelijk te kleden in bijv. oranje kleding,
hoedjes o.i.d. zodat we er een echt feestje van kunnen
maken.
We gaan de Koningsspelen daarna op een feestelijke
wijze afsluiten door met de kinderen samen op school
te eten. Door de coronaregels hebben de kinderen
namelijk ook al geen kerstdiner en voorleesontbijt
gehad. De kinderen eten samen met hun groep in de
klas.

Sociaal Werk Oldambt/Marzanna:
NSA: naschoolse activiteiten:
In de maand april zijn er voor het eerst weer
naschoolse activiteiten. De activiteiten worden wel
buiten gehouden. Hieronder vindt u het overzicht:

Marzanna is op het moment wegens persoonlijke
omstandigheden niet wekelijks op school aanwezig.
Hierdoor vervallen de spreekuren voorlopig.
Mocht u vragen hebben over persoonlijke
omstandigheden, geldzaken, het aanvragen van
toeslagen en fondsen e.d. Geeft u dat dan aan bij onze
ib’er Annet Sebens of bij Anja Korteweg
Zij brengen u dan in contact met iemand van Sociaal
Werk Oldambt.
We brengen u op de hoogte wanneer de spreekuren
van Marzanna weer hervat worden.

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.

Koningsspelen vrijdag 23 april:
Op vrijdag 23 april zijn de Koningsspelen. Normaal
gesproken doen we dat samen met de scholen uit de
omgeving, maar dit jaar kan dat niet vanwege de
coronaregels.
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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
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 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:
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