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 Margedagen: 
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9 februari 
6 juli 
 

Spaar mee voor onze schoolbieb: 
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de 
actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’. 

Lezen is een feestje. 

Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met 
ouders en kinderen de schoolbibliotheek te vullen met 
fijne boeken, want leesplezier begint op school en bij 
Bruna. Zo werkt het Koop tijdens de Kinderboekenweek 
(6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-winkel 
en lever het bonnetje in op school. De school levert alle 
bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van 
het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit 
tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de 
school-bibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer 
boeken. Iedereen kan meesparen! 

Spaar je mee? 

Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij de juf of 
meester. 

 

Hulp gevraagd: Kinderboekenweek 
De kinderboekenweek start op woensdag 6 oktober 
en duurt t/m 17 oktober. Het thema van de 
Kinderboekenweek is: Worden wat je wil waarbij 
kinderen alle beroepen kunnen worden die ze willen en 
alvast kunnen dromen over later.  
 
Het zou leuk zijn als er ouders of grootouders zijn die 
over hun beroep willen komen vertellen in de klas.  
 
Lijkt het u leuk om iets over uw beroep te vertellen en 
eventueel iets te laten zien in de klas, geeft u dat dan 
door aan de leerkracht van uw kind. Het zou leuk zijn 

als de kinderen een indruk kunnen krijgen van 
verschillende beroepen! 

 

 

 

Bette Westera schrijft het Kinderboekenweekgeschenk 
voor de 67ste Kinderboekenweek en Mark Janssen 
maakt het Prentenboek van de Kinderboekenweek.  
 

 
 

Een Rookvrije generatie in 2035: 
Niemand wil dat kinderen gaan roken. Daarom moet 
ieder kind dat geboren wordt, de kans krijgen om 
rookvrij op te groeien. In een rookvrije omgeving, 
zonder verleidingen, met goede voorbeelden om zich 
heen. Gelukkig gebeurt dat al en samen met u bereiken 
we het doel: een Rookvrije generatie. 
Deze kinderen krijgen het goede voorbeeld en groeien 
op in een rookvrije omgeving. We zouden het fijn 
vinden als u ons daarbij wilt helpen door niet te roken in 
de buurt van de kinderen op of naast het schoolplein. 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
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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! 
 

 
 

 

 

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 9 februari 
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.  
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