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Nieuwsbrief 
17 mei 2019 

 

 
Even voorstellen: 
Middels dit briefje wil ik mij kort aan u voorstellen. 
Voor velen ben ik een bekend gezicht, 
maar natuurlijk niet voor alle ouders.  
Mijn naam is Anja Korteweg Dannen en ik ben 
vanaf 1 mei de nieuwe schoolcoördinator van 
Obs Houwingaham. Daarnaast ben ik, sinds 2015, 
ook de schoolcoördinator van Obs Drieborg. Ik 
ben 53 jaar, getrouwd, heb drie zonen en woon in 
Bad Nieuweschans.   
Ik ben mijn carrière als leerkracht begonnen op 
Obs Houwingaham en heb ervaring in alle 
groepen. Het lesgeven en het werken met 
kinderen vind ik heel mooi, maar na bijna 30 jaar 
lesgeven, heb ik een aantal jaren geleden de stap 
gezet naar het management. Ik vind het heel leuk 
om leiding te geven aan een schoolteam en 
samen met het team ervoor te zorgen dat alle 
talenten van de kinderen zo goed mogelijk worden 
benut.  

 
 

In mijn vrije tijd wandel ik heel graag met 
onze beagle Xena. Verder ben ik een 
enthousiast en fanatiek sportschutter.  
Ik schiet graag kleiduiven bij 
Schietvereniging Vulpes vulpes in Nieuwe Pekela, 
waar ik met veel plezier, samen met twee andere 
instructeurs, de trainingen aan de jeugd van 14 
t/m 21 jaar verzorg. Het lesgeven blijft er nu 
eenmaal inzitten!  
Als er zaken zijn, die u wilt bespreken, laat het 
dan weten! U bent van harte welkom! 

 

Met vriendelijke groeten,  
Anja Korteweg  
  

 
Schoolreizen: 
Over een paar weken is het alweer zover, dan 
gaan de kinderen op schoolreis. 
 
Groep 1/2: Familiepark Nienoord – di. 28 mei 
Groep 3/4: Speelparadijs Cowboys & indianen – 
       dinsdag 25 juni 
Groep 5/6: Attractiepark Slagharen – di. 25 juni 
Groep 7/8: De Kwartjesberg Drouwen  
                  Ma 24 t/m wo. 26 juni 
 

 
 
 Herinnering: Schoolfonds en 
schoolreisgeld Obs Houwingaham:  
Op onze school gebruiken wij het schoolfondsgeld 
voor o.a. theaterbezoek, sinterklaas, kerst, een 
excursie, afsluiting groep 8 e.d.  

De bedragen voor de verschillende groepen dit 
jaar zijn: 

Schoolfondsgeld: € 27,50 

Schoolreisgeld: 
Groep 1/2:  € 25,- 
Groep 3/4:  € 32,50 
Groep 5/6:  € 32,50 
Groep 7   :   € 70,- 
Groep 8   :   € 70,-   
 
Zou u, als u nog niet heeft betaald, het 
schoolfonds en schoolreisgeld willen overmaken 
op het volgende rekeningnummer: 

NL60 RBRB 0898352134 

Mocht het problemen opleveren om de 
ouderbijdrage te voldoen, neemt u dan even 
contact op met school. 
 
Bij voorbaat onze hartelijke dank! 

 Klusmiddag Obs Houwingaham: 
Zoals u vast heeft gehoord, is er afgelopen 
woensdagmiddag hard gewerkt door meerdere 
kinderen uit de groepen 5 t/m 8, samen met een 
aantal vrijwilligers, o.a. ouders van onze 
ouderraad en mensen van Sociaal Werk Oldambt. 
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Er is grasgemaaid, gesnoeid, onkruid gewied en 
nog veel meer. De kinderen en vrijwilligers 
hebben fantastisch werk gedaan. Er waren 
ongeveer 10 klussen aangemeld en daar zijn de 
kinderen en vrijwilligers aan de slag gegaan. 
Voor dat iedereen aan de slag ging, hebben alle 
mensen een lekkere lunch gehad van het 
kookcafé en na afloop kreeg iedereen nog een 
pakje drinken met een zakje chips. 
De middag was een groot succes en is zeker voor 
herhaling vatbaar. Op deze wijze werken jongeren 
en volwassenen uit Bad Nieuweschans samen om 
andere mensen te helpen en dat is natuurlijk 
fantastisch! 
We willen iedereen die heeft meegeholpen heel 
erg bedanken voor alle hulp!! 
Enkele foto’s: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Zwangerschapsverlof juf Manon: 
Juf Manon heeft volgende week vrijdag haar 
laatste werkdag. Daarna gaat ze met 
zwangerschapsverlof. Juf Suzanne Maree gaat 
haar de laatste weken van het schooljaar 
vervangen op de donderdag in groep 3/4. 
We hopen dat juf Manon lekker kan gaan 
genieten van haar zwangerschapsverlof en we 
wensen haar veel succes met de laatste loodjes! 

 

 
 

Vanmorgen zijn juf Manon en juf Truida beide 
verrast door de kinderen van groep ¾ en de 
ouderraad met een babyshower!! 
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 Peuters op bezoek: 
De peuters van de peuterspeelzaal komen op 22 
mei bij ons op school om, samen met de kinderen 
van groep 1/2 te gymmen. 
 

 
 
 

 Verhalenmachine: 
Op woensdag 5 juni komt de ‘Verhalenmachine’ 
op school voor groep 1/2. Dit wordt verzorgd door 
de bibliotheek en vindt plaats bij ons op school. 

 

 
 
 
 Facebookpagina obs Houwingaham: 
We hebben als school ook een Facebookpagina, 
nl. Obs Houwingaham. Op die Facebookpagina 
komen elke keer foto’s van allerlei activiteiten van 
de school te staan. Het is een besloten 
Facebookpagina. Dit betekent dat alleen ouders 
en betrokkenen van school deze pagina kunnen 
bekijken. Mocht u toegang willen tot de 
Facebookpagina stuurt u dan een berichtje naar 
Anja Korteweg, a.korteweg@sooog.nl of 
obshouwingaham@sooog.nl ) dan wordt dat zo 
spoedig mogelijk geregeld.  
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