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NIEUWSBRIEF 
 

Kc Houwingaham 
Linteloostraat 1 

9693 BG Bad Nieuweschans 
0597-521616 

 obshouwingaham@sooog.nl 
 

Schooljaar 2021-2022  15 oktober 2021 
 

 Margedagen: 
27 oktober  
17 november (nieuw) 
9 februari 
16 maart (nieuw) 
6 juli 
 

 Tijd voor toekomst: 
Na de herfstvakantie starten we weer met het 
programma Tijd voor toekomst, waarbij de kinderen op 
de woensdag en vrijdag leuke activiteiten aangeboden 
krijgen. De activiteiten gaan door t/m 19 november. 
Daarna begint de Sinterklaasperiode met allerlei 
festiviteiten en daarom is er dan een poosje geen Tijd 
voor toekomst.  
In januari wordt er dan weer gestart met Tijd voor 
toekomst en dat zal dan doorgaan tot de meivakantie. 
 
De activiteiten staan de komende weken in het teken 
van wetenschap en techniek. 
Er is gezorgd voor een heel mooi aanbod voor de 
onderbouw en bovenbouw. Hierover volgt binnenkort 
meer informatie. 
 
De groepen 1 t/m 4 hebben alleen op de 
woensdagmiddag extra activiteiten. 
 
De groepen 5 t/m 8 hebben op woensdag- en 
vrijdagmiddag extra activiteiten. 
 
Tussen de middag krijgen de kinderen dan een 
gezonde lunch aangeboden. 
 
We vinden het fijn dat alle kinderen weer meedoen aan 
de activiteiten. Kan uw kind op een middag niet, wilt u 
dat dan doorgeven aan de leerkracht van uw kind?  
 
Mocht u zin en tijd hebben om te helpen bij de lunch of 
de activiteiten, geeft u dat dan door aan Sander Stel 
(s.stel@sooog.nl) of aan Anja Korteweg 
(a.korteweg@sooog.nl). 
 

 
 

Kinderboekenweek 
We hebben leuke activiteiten gedaan tijdens de 
Kinderboekenweek. In de groepen 1 t/m 4 is 
voorgelezen door een echte brandweerman, de vader 
van Berber, Minne Bonnema. De kinderen vonden het 
hartstikke leuk.  
Daarnaast heeft de moeder van Nazarii verteld over 
haar beroep als arts en de vader van Marisela en 
Bianca heeft verteld over zijn werk op de kartonfabriek. 
Verder is er een boekenmarkt gehouden en zijn de 
kinderen en leerkrachten vandaag verkleed als een 
beroep op school gekomen. De kinderen en 
leerkrachten hebben vanmorgen samen het lied 
‘Worden wat je wil’ gezongen. Daarnaast is er in de 
verschillende groepen  een levend kwartet gedaan 
passend bij het thema van de Kinderboekenweek 
‘Worden wat je wil’. Het was dan ook  gezellig in de 
school. 

 

 

 

 Hulp gevraagd voor de bibliotheek: 
Heleen Hiltmann is twee keer per week op school om te 
helpen bij het uitlenen van de boeken in de bibliotheek. 
Hier zijn we heel blij mee. We kunnen echter nog wel 
wat hulp gebruiken bij het in de computer zetten van de 
boeken, het uitlenen e.d. Heeft u zin om bijv. op de 
maandagmorgen of de donderdagmiddag mee te 
helpen in onze bibliotheek, geeft u dat dan door aan 
Truida Hemsens of aan Anja Korteweg. 
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 Twee extra studiedagen: 
We gaan als team een scholing volgen op het gebied 
van feedback geven en een groeigerichte 
leermentaliteit. We hebben als school geld gekregen 
van het Nationaal Programma Onderwijs. Van dit geld 
is het de bedoeling dat je een deel inzet voor scholing. 
We hebben voor deze scholing gekozen om de 
kinderen nog beter te kunnen begeleiden tijdens het 
leren. Veel kinderen zeggen heel snel ‘ik kan het niet’. 
Door de juiste feedback te geven kun je kinderen leren 
dat je juist leert van je fouten en dat dit niet erg is. 
Soms heb je wat extra oefening nodig maar dat geeft 
niet. We hopen hiermee de kinderen nog beter te 
kunnen motiveren.  
De kinderen zijn op deze studiedagen vrij. Het gaat om 
de volgende dagen: 
 
Woensdag 17 november 
Woensdag 16 maart 
 

 

 

Schoolfruit vanaf 15 november: 
We zijn weer ingeloot voor het schoolfruit. Vanaf week 
46: in de week van 15 november is er weer schoolfruit. 
Drie dagen per week krijgen de kinderen dan fruit op 
school. De schoolfruitperiode gaat door tot en met half 
april. We weten nog niet op welke dag het schoolfruit 
geleverd gaat worden, maar we eten dan 3 x per week 
fruit in de pauze. We zouden het fijn vinden als u uw 
kind ook op de andere dagen een gezonde pauzesnack 

mee wilt geven en mocht uw kind fruit niet lekker 
vinden, geeft u dan een broodje mee. Alvast bedankt! 
 

 
 
 

Sociaal Werk Oldambt/Marzanna: 
Marzanna is op het moment 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  

 
 

Standaard mededelingen: 
 

 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 Kindcentrum 
Houwingaham: 
Dit schooljaar zijn er ook weer een paar margedagen 
ingepland. Deze margedagen vindt u ook op het 
jaaroverzicht dat u per mail heeft ontvangen. Op deze 
dagen zijn de kinderen vrij van school in verband met 
een studiedag/vergaderdag van het schoolteam. 
Noteert u deze dagen alvast in uw agenda! 
 
 
Woensdag 27 oktober  
Woensdag 17 november (nieuw) 
Woensdag 9 februari 
Woensdag 16 maart (nieuw) 
Woensdag 6 juli 
 

 

 

 

 

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.  
 

 
 

 


