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NIEUWSBRIEF 
 

Kc Houwingaham 
Linteloostraat 1 

9693 BG Bad Nieuweschans 
0597-521616 

 kchouwingaham@sooog.nl 
 

Schooljaar 2021-2022  4 februari 2022 
 

 Margedagen: 
9 februari 
16 maart  
6 juli 
 

Herinnering: Margedag woensdag 9 
februari: 
Op woensdag 9 februari zijn alle kinderen vrij van 
school in verband met een studie/vergaderdag van het 
team. We gaan die dag o.a. de opbrengsten van de 
Citotoetsen analyseren en daarvoor vervolgplannen 
maken. 
 

 
 
Juf Ellen volgende week nog afwezig: 
Er is helaas ook verdrietig nieuws. 
Juf Ellen is er volgende week nog niet weer. Haar vader 
is vrij plotseling overleden en Ellen heeft daarvoor wat 
extra tijd nodig om dit verlies te verwerken en om 
bepaalde zaken te kunnen regelen. We hopen op uw 
begrip!. 

 
 
Juf Emien en juf Janet zullen de groep zo goed mogelijk 
opvangen.  
 
Ma, di, do: tot 13.15 u  – juf Emien 
Wo: margedag    – alle kinderen vrij 
Vrijdag:    -- juf Janet 
 
Mocht het uur eerder vrij problemen opleveren, omdat 
bijv. broertjes en/of zusjes in een hogere groep zitten 
en pas om 14.15 uur vrij zijn, neemt u dan even contact 
op. Dan kijken we wat we kunnen regelen. 

Corona update: 
De afgelopen periode hebben we op school toch 
regelmatig te maken gehad met corona.  
Bij de leerkrachten is het begonnen met juf Ellen en juf 
Truida. Zij zijn gelukkig al weer hersteld. Daarna 
volgden juf Anja, juf Annet en meester Sander. Hopelijk 
zijn we volgende week weer met z’n allen op school! 
 
In groep 1/2 zijn op het moment geen besmettingen 
meer. 16 kinderen uit groep 1/2 hebben inmiddels 
corona gehad.  
In groep 3 zijn deze week nog 2 kinderen afwezig i.v.m. 
corona.  
In groep 4 zijn er nog 2 kinderen thuis i.v.m. corona. 
In groep 5/6 is 1 kind afwezig i.v.m. corona en 1 kind 
heeft mogelijk corona. 
In groep 7 heeft niemand corona en in groep 8 zijn er 7 
kinderen die corona hebben. 
 
We hopen dat er de komende tijd geen besmettingen 
meer bijkomen.  

 
We geven als school zoveel mogelijk fysiek onderwijs 

aan alle leerlingen. 

De school is open, tenzij: 

- Het advies van de GGD over de besmettingen 
op school en beperking van het 
verspreidingsrisico hier aanleiding toe geeft. 

- De school organisatorisch geen andere 
mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat er 
teveel leerkrachten ziek zijn of in quarantaine 
moeten en er geen vervanging beschikbaar is. 
 

Wanneer onderwijs fysiek niet mogelijk is, schakelen 

we zo mogelijk over naar onderwijs op afstand.  

Als een leerkracht wegens ziekte langere tijd afwezig is 
door ziekte zal er een wisselsysteem in werking treden 
om te voorkomen dat steeds dezelfde groep vrij heeft. 
De andere groepen zullen dan ook afwisselend een dag 
vrij zijn.  
We proberen het met elkaar zo goed mogelijk op te 
vangen en we hopen dat het niet vaak nodig zal zijn. 
We hopen op uw begrip!   



 

Nieuwsbrief Obs Houwingaham Schooljaar 2021 - 2022 

Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM 

van kracht, nl. 

- Het is een dringend advies dat alle 
volwassenen in de school 1,5 meter afstand 
van elkaar houden. 

- Het toepassen van een gezondheidscheck bij 
de deur wanneer ouders en andere 
volwassenen de school binnenkomen. 

- Het regelmatig wassen van de handen. 
- Alle leerkrachten dragen op de gang en in de 

personeelskamer een mondkapje. Het dragen 
van een mondkapje is een dringend advies 
voor kinderen in de groepen 6,7 en 8. Dit is dus 
geen verplichting! 

 
We hebben nog steeds gespreide pauzes (bovenbouw 
en onderbouw) en er worden looproutes gebruikt 
(verschillende ingangen). 
 
Elk kind uit groep 6 t/m 8 krijgt wekelijks 2 zelftesten 
mee naar huis. Het advies is om uw kind preventief 2 x 
per week thuis te testen. Dit is een advies en geen 
verplichting! 
 
Hieronder vindt u een verkort overzicht van de 
coronamaatregelen voor het onderwijs vanaf 26 
januari: De uitgebreide versie kunt u vinden op 
Rijksoverheid.nl. 
 
Per 26 januari 2022 zijn de quarantaineregels 
versoepeld voor leerlingen in het funderend onderwijs. 
Zij hoeven niet in quarantaine als een huisgenoot 
besmet is (categorie 1) of als ze in nauw contact zijn 
geweest met een besmet persoon (categorie 2). Als ze 
klachten hebben, laat je een test doen; (alleen) bij een 
positieve test blijf je thuis.  
Daarbij blijft het advies voor iedereen staan om contact 
met kwetsbare personen te vermijden gedurende 10 
dagen na nauw contact met een besmet persoon. 
Iedereen met klachten blijft uiteraard thuis en doet een 
(zelf)test en gaat na een positieve (zelf)test thuis in 
isolatie. 
 
Daarnaast blijft gelden dat personen die korter dan 8 
weken geleden positief getest zijn en geen klachten 
hebben of die langer dan een week geleden een 
boosterprik hebben gehad (en geen klachten hebben), 
niet in quarantaine hoeven. 
 
Kinderen met milde verkoudheidsklachten mogen 
alleen met een negatieve testuitslag naar school. Een 
negatieve zelftestuitslag volstaat. Is je test positief dan 
blijf je thuis en ga je in isolatie. 
 
Mochten er nog vragen zijn, neemt u dan contact op 
met Anja Korteweg (a.korteweg@sooog.nl of 06-
44548930). Voor overige vragen wat betreft corona 
verwijzen we u naar de GGD Groningen, tel: 050-
3674000. 
 
 

 
 

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. 

 

 
 
Tijd voor toekomst: 
Er ligt inmiddels een mooi programma klaar om weer te 
starten met Tijd voor toekomst. De bedoeling was om in 
januari al te starten, maar door corona was dat helaas 
niet mogelijk.  
We hopen dat we na de voorjaarsvakantie weer kunnen 
starten met het programma Tijd voor toekomst op de 
woensdagmiddag voor de groepen 2 t/m 8 en op de 
vrijdagmiddag voor de groepen 5 t/m 8. 
We houden u op de hoogte! 
 

 
 
 Buitenschoolse opvang Drieborg: 
We zijn samen met het Provinciaal Gastouderbureau op 
zoek naar een onderwijsassistente of pedagogisch 
medewerker die op de maandagmiddag vanaf 12 uur, 
dinsdagmiddag vanaf 14.30 uur, donderdagmiddag 
vanaf 14.30 uur en op vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur 
de buitenschoolse opvang wil doen. We vragen SPW 3 
(MBO 3) onderwijsassistente of gelijkwaardig. 
Goed personeel vinden is op het moment erg moeilijk, 
zowel in het onderwijs als in de opvang. We doen heel 
erg ons best om het zo spoedig mogelijk in orde te 
hebben. 
Heeft u belangstelling voor deze baan of kent u iemand 
die misschien belangstelling heeft, neemt u dan contact 
op met Anja Korteweg, a.korteweg@sooog.nl of 06-
44548930. 
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 MijnSchool: 
Zoals u weet maken we op onze school gebruik van het 
ouderportaal MijnSchool. In het MijnSchool 
ouderportaal worden foto’s geplaatst van allerlei 
activiteiten en doen de leerkrachten ook mededelingen. 
Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van het 
leerlingvolgsysteem Parnassys. Via Parnassys ontvangt 
u ook regelmatig mails over allerlei schoolse zaken.  
We hebben gemerkt dat de mails die we via het 
ouderportaal sturen niet altijd gelezen worden, omdat 
men dan eerst moet inloggen. U kunt de inlognaam en 
het wachtwoord via de computer of via uw mobiele 
telefoon opslaan, zodat het inloggen makkelijker gaat.  
Om te voorkomen dat u de mails mist, zal het 
ouderportaal voortaan elke dag als er iets nieuws is een 
mail sturen. Mochten er nog vragen of problemen zijn 
met het ouderportaal, laat het weten. Dan gaan we het 
samen proberen op te lossen. 
 

 
 

 
 

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 aantal 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 9 februari 
Woensdag 16 maart  
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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