NIEUWSBRIEF

obs Houwingaham

Linteloostraat 1
9693 BG Bad Nieuweschans
0597-521616
obshouwingaham@sooog.nl

Schooljaar 2020-2021

23 april 2021
Margedagen:
Woensdag 30 juni

Tijd voor toekomst 2e pilot:
Na de meivakantie gaan we op de Houwingaham aan
de slag met de 2e pilot van Tijd voor toekomst. In
overleg met een werkgroep is er voor een periode van 6
weken een mooi programma samengesteld. Dit
programma is vorige week ook met de leerlingenraad
besproken (zie foto’s hieronder).
Het is de bedoeling dat de kinderen op woensdag en
vrijdag langer op school blijven. Ze krijgen dan eerst
een gezonde schoollunch aangeboden. Daarna gaan
ze aan de slag met allerlei leuke activiteiten. Het
programma is zo goed als rond. Zo gauw het
programma definitief is, laten we u dat weten.
De kinderen krijgen door het programma Tijd voor
toekomst de kans om bijv. kennis te maken met allerlei
sporten, muziek, dans, kunst en cultuur.
Het is de bedoeling dat alle kinderen meedoen. Lukt het
een keertje niet, geeft u dat dan door aan de leerkracht.
We zijn heel blij dat het programma van Tijd voor
toekomst op onze school wordt uitgevoerd. De kinderen
krijgen op deze manier de mogelijkheid om allerlei
leuke activiteiten te doen. Het programma Tijd voor
toekomst zal de komende jaren ook uitgebreid worden
naar andere scholen in de provincie Groningen.

Gezond koken groep 3 t/m 8:
Inmiddels zijn er al meerdere groepen aan het gezond
koken geweest in de Akkerschans onder leiding van
Stefan Steinigeweg en Henk de Jonge. Er is rekening
gehouden met de RIVM-regels en alles is zo
coronaproof mogelijk. Mocht u liever niet hebben dat uw
kind meedoet met het gezond koken, geeft u dat dan
aan bij de leerkracht van uw kind.
De planning voor de groepen 7 en 8 ziet er als volgt uit:
Dinsdag
Donderdag

11 mei
13 mei

groep 7
groep 8

Elke keer gaat de helft van de groep gezond koken. De
andere helft van de groep blijft dan op school. U hoort
van de leerkracht wanneer uw kind aan de beurt is om
te gaan koken.

Nieuwsbrief Obs Houwingaham Schooljaar 2020 - 2021

Tevredenheidsonderzoeken Obs
Houwingaham:
Nog niet alle ouders hebben de vragenlijst van het
tevredenheidsonderzoek ingevuld. Er zijn aan het begin
van de week herinneringen gestuurd per mail. We
hopen dat veel ouders de vragenlijst alsnog willen
invullen. De vragenlijst kan tot 1 mei worden ingevuld.
We stellen uw mening zeer op prijs. Alvast bedankt!
De kinderen hebben de afgelopen periode ook een
vragenlijst ingevuld. Op een later moment ontvangt u de
terugkoppeling over de verschillende vragenlijsten.

Schoolfruit stopt na de meivakantie:
Het schoolfruit stopt na de meivakantie. Volgend jaar
gaan we weer proberen om mee te doen met EUschoolfruit. We hebben de afgelopen jaren vaak het
geluk gehad om elke keer ingeloot te worden voor het
EU-schoolfruit.

Spelen op het plein na schooltijd:

Schooltuin/moestuin op de
Houwingaham:

Na schooltijd spelen er vaak nog kinderen op het
schoolplein en dat is fijn en leuk. Helaas gebeurt er
regelmatig iets op het plein waardoor er ruzie ontstaat.
Na schooltijd wordt er alleen geen toezicht meer
gehouden door de leerkrachten.

We zijn druk bezig met het voorbereiden van de
moestuin op school. We hopen dat het een succes
wordt.
We zijn nog wel op zoek naar een aantal vrijwilligers die
willen helpen bij het tuinieren en de kinderen hiermee
willen helpen. Heeft u tijd en zin om mee te helpen bij
de moestuin, geeft u dat dan door aan Anja Korteweg.

Schoolzwemmen groep 5/6:

Koningsspelen vrijdag 23 april:
Vandaag hebben de kinderen allerlei spelletjes gedaan
in het kader van de Koningsspelen.
De groepen 1 t/m 4 deden spelletjes rondom de school
en de groepen 5 t/m 8 deden verschillende spellen in
de gymzaal en op school.
De kinderen mochten zich hierbij feestelijk verkleden.
Tijdens alle activiteiten is rekening gehouden met de
coronamaatregelen.
Aan het eind van de ochtend werden de kinderen
getrakteerd op een lekker patatje met een snack om de
dag op een feestelijke wijze af te sluiten.

De kinderen van de groepen 5/6 gaan in mei ook weer
schoolzwemmen. De zwembaden zijn inmiddels weer
geopend. Ook bij het zwemmen wordt rekening
gehouden met de coronamaatregels. Het vervoer gaat
per bus.
De kinderen gaan op de volgende donderdagen
zwemmen van 11.00 – 11.45 uur.
Donderdag 20 mei
Donderdag 27 mei
Donderdag 3 juni
Zou u uw kind op die dagen zijn/haar zwemkleding mee
willen geven?
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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.

Doekoe actie COOP weer begonnen:
Van maandag 19 april t/m zondag 23 mei organiseert
Coop-supermarkten samen met Unilever en Arla Foods
weer de Doekoe Scholenactie. Bij aankoop van
actieproducten ontvang je speciale Doekoe-munten, die
je kunt doneren aan onze school. Zo spaart u mee voor
leuke sport- en spelmaterialen voor op het schoolplein,
de gymles of een sportdag om bewegen nog leuker te
maken voor onze kinderen! Meer weten over #Doekoe?
Kijk op:coop.nl/doekoe.

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.

Sociaal Werk Oldambt/Marzanna:
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.

 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!
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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!

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.
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