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Schoolreis groep 1 t/m 8: dinsdag 15 september

Hallo!

Schoolreis groep 1 t/m 8:

Even kennismaken. Mijn naam is Sharon Sarphatie. Na
de zomer start ik als leerkracht op de Houwingaham. Ik
woon met mijn man Mark en dochter Pien in
Finsterwolde. Ik heb lesgegeven in het basisonderwijs
in Winschoten en in Amsterdam en gewerkt in de
(jeugd)zorg en kinderopvang. Samen leren, je talenten
ontwikkelen en er vooral samen een leuke en gezellige
tijd van maken. Dat vind ik erg belangrijk. Thuis houd ik
er van om met de hond te wandelen en ben ik graag in
de tuin. Ik hoop straks weer te kunnen volleyballen bij
VVN. Ik kijk er naar uit om de kinderen en ouders te
ontmoeten. Maar nu eerst vakantie! Tot in het nieuwe
schooljaar!

Op dinsdag 15 september gaan alle groepen op
schoolreis naar In en outdoor at Pinokkio in
Assen.We hopen dat de schoolreis dan wel door kan
gaan. Aan het eind van het nieuwe schooljaar gaan we
ook nog weer op schoolreis.

Zomervakantie t/m 16 augustus:

Gratis Vakantiebieb:

Alle kinderen en leerkrachten kunnen nu eerst genieten
van een welverdiende vakantie!
Ondanks dat het een bijzonder jaar was met de
stakingen in het onderwijs en het coronavirus, hebben
we er met z’n allen een leuk jaar van gemaakt. De
kinderen worden op maandag 17 augustus weer op
school verwacht.
We wensen iedereen een hele fijne en vooral gezonde
vakantie!

De gratis VakantieBieb stimuleert kinderen om te blijven
lezen tijdens de zomerperiode! In de gratis app staan ebooks én luisterboeken. Zo zijn er leuke boeken voor
kinderen uit groep 3, maar ook spannende boeken voor
tieners en prachtige romans voor volwassenen. De
VakantieBieb is voor iedereen toegankelijk, dus ook als
je géén lid bent van de Bibliotheek. De VakantieBieb is
gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play.
Van 1 juli tot en met 31 augustus 2020. Meer informatie
vind je op www.vakantiebieb.nl.

Sociaal Werk Oldambt/Marzanna:
Marzanna is op het moment niet elke week op school,
maar mocht u haar nodig hebben, dan kunt u gewoon
contact met haar opnemen. Ze kan u helpen bij zaken
die u bezighouden en waar u zelf niet uitkomt.
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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

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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