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Schooljaar 2018-2019  Juni/juli 2019 
 

Herfstvakantie: 21 t/m 25 oktober  

Informatieavond Obs Houwingaham: 
De informatieavonden van de verschillende groepen 

zijn weer goed bezocht. Hier zijn we heel blij mee. De 

kinderen vinden het altijd weer leuk om aan hun ouders 

te vertellen wat ze allemaal op school doen. Enkele 

foto’s: 

 

 
 

  

 
 

 

SterkWerk Rijksuniversiteit Groningen: 
De groepen 5 t/m 8 doen dit schooljaar mee met het 
programma SterkWerk van de Rijksuniversiteit 
Groningen. U heeft hiervoor een toestemmingsformulier 
ingevuld waarop u kon aangeven of uw kind mee mocht 
doen of niet. 
Op de informatieavond hebben enkele ouders de 
informatie over SterkWerk nog wel kunnen bijwonen. 
De onderzoeker die op de informatieavond iets zou 
vertellen aan de ouders was die avond helaas aan de 
late kant, vandaar dat we het ook nog kort in de 
nieuwsbrief opnemen. 
SterkWerk is een programma voor de bovenbouw 
(groep 5 t/m 8). Het is gericht op het geven van 
verantwoordelijkheid aan kinderen in de vorm van rollen 
en het verbeteren van de onderlinge relaties in de 
groep. Wat we met het programma willen bereiken 
is meer prosociaal gedrag tussen leerlingen. 
Prosociaal gedrag is positief gedrag, bijvoorbeeld 
elkaar helpen, goed samenwerken, elkaar 
complimenten geven en aardig zijn voor elkaar. Ook 
willen we dat kinderen door het programma minder 
pesten, een verhoogd zelfvertrouwen krijgen en meer 
betrokken zijn bij de school. 
De kinderen zullen binnenkort op school een vragenlijst 
gaan invullen.  
Er zijn twee verschillende vragenlijsten binnen 
SterkWerk. De lange en de korte vragenlijst.  De lange 
vragenlijst is de onderzoeksvragenlijst. Wanneer u 
toestemming geeft voor het onderzoek dan wordt de 
lange vragenlijst ingevuld. Wordt er geen 
toestemming gegeven, dan betekent dat niet dat er 
geen enkele vragenlijst wordt ingevuld. Uw kind vult 
dan een korte vragenlijst in. De korte vragenlijst is 
namelijk onderdeel van het programma SterkWerk en 
staat daarmee los van het onderzoek. 
 
Na afloop van elke korte vragenlijst wordt een 
klassenrapport voor de leerkracht van uw kind 
aangemaakt. Het rapport bevat vier onderwerpen: 
welzijn op school, pesten, pro-sociaal gedrag en 
populariteit in de klas. Antwoorden in het rapport 
kunnen niet worden herleid tot individuele kinderen. 
Leerkrachten krijgen alleen gemiddelden van hun klas 
en informatie over hoe vaak bepaalde kinderen door 
hun klasgenoten zijn genoemd, bijvoorbeeld: “Wie helpt 
jou met opdrachten?” of “Wie pest jou?”.  
 
De korte vragenlijst kan door de school gebruikt worden 
om te voldoen aan de verplichting tot het monitoren van 
de sociale veiligheid. Elke school in Nederland moet 
sociale veiligheid monitoren en de gegevens 



terugkoppelen aan de onderwijsinspectie. De volgende 
gegevens worden naar de onderwijsinspectie 
teruggekoppeld wanneer de school daarvoor 
toestemming geeft aan de universiteit: Informatie over 
pesten, welbevinden op school en conflict in de klas. 
Hierbij gaat het om gemiddelde scores per klas en is 
het niet mogelijk de antwoorden te herleiden tot een 
individueel kind.   
Met deze gegevens kunnen wij als school aan de slag 
en inzetten op de punten waar het nodig is. Samen 
willen we er een fijne school van maken! 
 
 

 
 

Kinderboekenweek 2019: 
Begin oktober viert Nederland de Kinderboekenweek.  
Het thema van de Kinderboekenweek dit jaar is 
“Voertuigen”.  
  
Onze school besteedt natuurlijk ook de komende weken 
weer aandacht aan de Kinderboekenweek. 
Er zal woensdag a.s. een leuke opening voor en met de 
kinderen plaatsvinden met het lied en dansje dat hoort 
bij het thema van de Kinderboekenweek. 
 
De Torenstraat in Winschoten gaat dit item groots 
aanpakken. 
Op woensdagmiddag 9 oktober gaan ze een aantal 
leuke evenementen organiseren rondom de 
Kinderboekenweek. 
Zo houden ze o.a. een voorleesmarathon. 
Ze gaan voorlezen in de winkels, maar ook in een oude 
bus, een roze Cadillac en ze hebben ook 
2 brandweerauto’s in de straat, waar aan kinderen 
voorgelezen worden. 
  
Daarnaast zullen leerlingen van het Ubbo Emmius 
College in Winschoten een aantal leuke activiteiten 
organiseren. Zoals een vossenjacht, compleet met 
allerlei sprookjesfiguren. 
In de toren is uiteraard ook een voorleeslocatie en men 
kan de toren beklimmen. Er is natuurlijk ook muziek. 
  
De kinderen zijn van harte uitgenodigd om 
woensdagmiddag 9 oktober langs te komen om de 
Kinderboekenweek van dichtbij mee te maken.  
Uiteraard mogen de kinderen ook verkleed komen. 
 
 

 

 
 
 

Gezond koken: 
Ook dit schooljaar gaan de kinderen uit de groepen 3 
t/m 8 weer gezond koken in de Akkerschans onder 
leiding van Stefan Steinigeweg en Henk de Jonge.  
De kooklessen beginnen de week voor de 
herfstvakantie. Het rooster ziet er dan als volgt uit: 
 
Dinsdag 15 oktober:  groep 3/4  
Dinsdag 29 oktober:  groep 3/4  
 
Dinsdag 5 november:   groep 5/6  
Dinsdag 12 november: groep 5/6  
 
Dinsdag 19 november: groep 7/8  
Dinsdag 26 november: groep 7/8 
 
U hoort van de leerkracht van uw kind wanneer uw kind 
aan de beurt is om gezond te koken. 
 

 
 

Nieuwe onderwijsassistente Paula Drent: 
We zijn heel blij dat we voor twee dagen per week er 

een onderwijsassistente bij krijgen. Paula Drenth komt 

vanaf 1 oktober op dinsdag en donderdag bij ons op 

school. Ze zal in de klas ondersteunen en af en toe ook 

met kinderen buiten de groep aan het werk gaan.  

 

 Nieuw Medezeggenschapslid (MR) 

gezocht: 
We zijn nog steeds op zoek naar een nieuw MR-lid 
vanwege het vertrek van één van de MR-leden. Lijkt het 
u leuk om mee te praten en mee te denken over allerlei 
schoolse zaken, meldt u dan aan bij Anja Korteweg 
(a.korteweg@sooog.nl). Voor informatie over het werk 
van de Medezeggenschapsraad kunt u contact 
opnemen met de MR-leden Margreet Wesselink, 
Marloes Wierenga en Frauke Wiebrands. 
 

 
 

 

 

 

Sociaal Werk Oldambt/Marzanna: 
Elke dinsdagmorgen van 8 tot ongeveer 11 uur is 
Marzanna op onze school. Ze werkt bij het Sociaal 
Werk Oldambt en 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. Loop 
gerust binnen op een dinsdagochtend. Stelt u uw vraag 
liever eerst per mail. Haar mailadres is: 
m.gintowt@sociaalwerkoldambt.nl 
 

 

 

 Hulp gevraagd voor het oud papier 

ophalen: 
Wie wil op woensdag 16 oktober helpen met het 
ophalen van het oud papier. Vanaf 17.45 uur wordt het 
papier opgehaald en deze keer zijn wij aan de beurt om 
het op te halen. We zoeken 4 mensen die mee willen 
helpen met het ophalen. Heeft u tijd en zin, geeft u dat 
dan door aan Anja Korteweg.  
Het geld dat we hiermee verdienen komt ten goede aan 
de kinderen. Alvast bedankt!! 
 

 Gevraagd hulpouders voor de 

bibliotheek en luizenmoeders: 
Heeft u tijd en zin om te helpen met de bibliotheek of 
wilt u af en toe meehelpen luizen pluizen. Geeft u dat 
dan door op school aan de leerkracht van uw kind of 
aan Anja Korteweg. 
 

 
 

 

 Parkeren rondom school: 
Zou u erop willen letten dat u bij het halen en brengen 
van uw kind geen inritten van omwonenden blokkeert? 
Enkele omwonenden kwamen namelijk hierover klagen. 
We hopen dat u ons hierbij wilt helpen! 
 

 

 

 

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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