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Opening bibliotheek KC Houwingaham: 
Op woensdag 12 oktober heeft wethouder Jurrie 
Nieboer onze vernieuwde bibliotheek heropend. Hij 
deed dat door voor het eerst een bibliotheekpas te 
scannen. Alle kinderen krijgen namelijk een 
bibliotheekpas en met deze pas kunnen de kinderen de 
boeken uit onze bieb digitaal lenen. Onze 
leesconsulente Nanon Schipper van Biblionet 
Groningen had pasjes voor alle kinderen en nog een 
mooi prentenboek als cadeau voor de kinderen.  
 

 
 

 

 
 
Na de opening was er nog een kleine boekenmarkt voor 
alle kinderen en ouders. 

 

Kledinghoek: 
Er is inmiddels al heel wat kleding ingeleverd voor onze 
kledinghoek. Mocht u nog kleding over hebben voor 
onze kledinghoek, dan kunt u dat inleveren bij ons op 
school. 
Na de herfstvakantie bent u welkom om te komen 
snuffelen in onze kledinghoek. Misschien zit er iets voor 
uw kind(eren) tussen. U kunt vrij binnenlopen. 
De kledinghoek kunt u vinden in de grote 
personeelskamer naast het speellokaal van groep 1/2. 
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 Start Tijd voor toekomst: 
Na de herfstvakantie starten we weer met een aantal 
weken Tijd voor toekomst. We gaan eerst 3 weken Tijd 
voor toekomst activiteiten doen. Tijdens Sint Maarten 
en de Sinterklaas- en kerstperiode is er geen Tijd voor 
toekomst. We gaan dan na de voorjaarsvakantie weer 
starten met 10 weken Tijd voor toekomst. 
Dit jaar gaan we aan de slag met toneel/drama. We 
gaan met alle kinderen een toneelstuk maken waarin 
van alles aan bod komt. De kinderen gaan dat tijdens 
de Tijd voor toekomst weken onder leiding van 2 
ervaren theaterdocenten oefenen. 
Het streven is om voor de meivakantie een voorstelling 
te presenteren aan de ouders, waaraan alle kinderen 
van onze school aan meewerken!  
Het exacte programma voor na de herfstvakantie heeft 
u al per mail van onze Tijd voor toekomst- coördinator 
Sander Stel ontvangen. 
 

 
 

Kids fun days: 

 

 

 
 

 Lampionavond dinsdag 8 november: 
Op dinsdag 8 november (Let op: in het jaaroverzicht 
staat 9 november, maar dit moet 8 november zijn) 
hebben we weer onze lampionnenavond van 17.00 tot 
18.00 uur. Alle ouders zijn dan van harte welkom om 
samen met hun kinderen alle mooie lampions te 
bewonderen. Ook de peuterspeelzaal zal daarbij 
aanwezig zijn. Geeft u tegen die tijd weer een 
lampionstokje mee naar school? 
We hopen dat er weer veel mensen langskomen. 
 
 

 

 
Gezond koken: 
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan binnenkort 
ook weer gezond koken onder leiding van Stefan 
Steinigeweg en Henk de Jonge. De kinderen vinden het 
altijd heel leuk om mee te helpen met het bereiden van 
het eten en daarna lekker op te eten. De voorlopige 
planning ziet er als volgt uit. Mocht er iets wijzigen dan 
hoort u dat van de leerkracht van uw kind.  
 

Donderdag 3 november:  groep 3 

Dinsdag 8 november:   groep 4 

Donderdag 10 november groep 5/6 

Dinsdag 15 november:  groep 5/6 

Donderdag 17 november: groep 7/8 

Dinsdag 22 november  groep 7/8 
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Herfstvakantie: 
Volgende week is het herfstvakantie en zijn de kinderen 
vrij van school. 
Op maandag 24 oktober beginnen we weer. 
 

 

 
Mini bieb KC Houwingaham: 
Onze mini bieb kunt u vinden als u via de hoofdingang 
de school binnengaat. De kast met boeken staat dan 
aan de rechterkant. 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. U kunt de mini 
bieb vinden als u de hoofdingang binnenloopt aan de 
rechterkant naast de deur. 
 

 

 
 

 

Standaard mededelingen: 
 
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  

 
 
 

 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 zwerfboeken-
station. 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! 
 

mailto:m.gintowt@sociaalwerkoldambt.nl


Nieuwsbrief KC Houwingaham Schooljaar 2022 - 2023 

 
 

 

 

 

 

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.  
 

 
 

 


