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Margedagen Obs Houwingaham:
Woensdag 17 juni

 Weer naar school:

Bag2School:

Vanaf maandag 8 juni mogen de kinderen weer
helemaal op de normale wijze naar school. Natuurlijk
zijn we hier blij mee, maar we vinden het ook nog wel
een beetje spannend. We hopen dat het aantal
besmettingen de komende weken niet meer omhoog
gaat.
Tot 8 juni gaan we op dezelfde wijze door. We blijven
werken met een ochtend- en middaggroep en per week
worden de ochtend- en middaggroep omgedraaid.
We vinden het fijn dat we de kinderen weer elke dag
een aantal uren zien!

Denkt u aan onze kledinginzamelingsactie?
Bag2School verzamelt kleding van scholen en keert per
kilo 30 cent uit. Dus hoe meer kilo’s, hoe beter!
We zouden het heel fijn vinden als u meedoet aan onze
actie door zakken met oude nog bruikbare
kleding/textiel bij ons op school in te leveren.
Wat mag ingezameld worden:
- Goede kwaliteit tweedehands kleding
- Lakens
- Dekens
- Gordijnen
- Knuffelbeesten
- Schoenen (per paar)
- Riemen
- Handtassen
U mag ook vuilniszakken gebruiken om uw kleding in te
stoppen, zolang de zakken maar dichtgebonden zijn.

Vanaf maandag 25 mei kunt u de
zakken in de schuur plaatsen. Op
woensdag 27 mei om 11.45 uur
wordt alles opgehaald.
Schoolreis wordt verplaatst:
De geplande schoolreizen gaan helaas niet door
vanwege het coronavirus. We hebben als team
besloten om de schoolreis te verplaatsen naar dinsdag
15 september. We hopen dat de schoolreis dan wel
door kan gaan. We gaan dan met de hele school naar
één bestemming. Aan het eind van het nieuwe
schooljaar gaan we ook nog weer per groep op
schoolreis.
Voor de kinderen van groep 8 zijn we nog aan het
overleggen wat we gaan doen. We willen dat ze op een
leuke manier afscheid nemen van school. De leerlingen
van groep 8 krijgen het schoolreisgeld weer
teruggestort, omdat het schoolkamp niet door kan gaan.

Help ons om samen een fantastische inzameling neer
te zetten! Met het geld kunnen we weer leuke dingen
doen op school!
Alvast heel erg bedankt voor uw hulp bij deze
inzameling!
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Nieuwe digiborden en chromebooks:

Wegwerkzaamheden:

In de meivakantie zijn er in de groepen 5, 6 en 7/8
nieuwe touchscreen digiborden geplaatst. De oude
borden waren aan vervanging toe. Op deze borden
kunnen bijv. meerdere personen tegelijk schrijven en
ook de beeldkwaliteit is verbeterd.
Ook zijn er chromebooks aangeschaft voor de
leerlingen van groep 5 t/m 8. Elk kind werkt op zijn/haar
eigen chromebook en is er ook verantwoordelijk voor
dat hij /zij de chromebook op een nette wijze
behandeld. Als een chromebook of koptelefoon
opzettelijk wordt beschadigd, kan de WA verzekering
van de ouders hiervoor aangesproken worden.

Er vinden de komende dagen wegwerkzaamheden
plaats aan de Charlottestraat vlakbij de school.
Dit kan wat overlast veroorzaken bij het halen en
brengen van uw kind(eren).
We hopen op uw begrip!

We zijn heel blij met onze digiborden en chromebooks
op school, maar het is niet zo dat de kinderen nu de
hele dagen achter hun chromebook zitten. Er wordt
echt ook wel nog wel gewerkt in schriften. We zijn druk
bezig om te kijken hoe we de chromebooks zo efficiënt
mogelijk kunnen inzetten.

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

 Citotoetsen in juni:
Zoals u weet, worden er in januari en juni altijd
Citotoetsen afgenomen in de groepen 3 t/m 8. We
hebben als team besloten om in juni toch de
Citotoetsen af te nemen. We begrijpen heel goed dat
door de coronacrisis het onderwijs anders is verlopen
dan normaal, maar we zijn heel benieuwd hoe de
kinderen er nu voorstaan. De kinderen hebben heel
hard gewerkt, maar door het onderwijs op afstand
hadden we er als leerkrachten minder zicht op. We
gebruiken de Citotoets daarom als beginsituatie voor
het nieuwe jaar. Dan weten we waar nog aan gewerkt
moet worden.

Facebookpagina Obs Houwingaham:
Via onze facebookpagina houden we u ook op de
hoogte van alle ontwikkelingen. Ook vindt u daar soms
leuke tips wat u met uw kind thuis nog kunt gaan doen.
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