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obs Houwingaham

Linteloostraat 1
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obshouwingaham@sooog.nl

18 Oktober 2019

Herfstvakantie: 21 t/m 25 oktober
Inloopochtend 29 oktober van 8.30 tot 9.15 uur
Dinsdag 5 november: workshop ‘Lezen met je kind van
0 – 4 jaar.

Margedagen Obs Houwingaham:
Dinsdag 28 januari
Woensdag 17 juni

Gezond koken:

 Nieuw Medezeggenschapslid (MR):

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:

We zijn blij dat we een nieuw lid voor onze
medezeggenschapsraad hebben gevonden, nl. mevr.
Linda Leeuwerke, de moeder van Luuk uit groep 5.
We willen mevr. Marloes Fokkens Wieringa heel erg
bedanken voor alle jaren die ze in de MR van de
Houwingaham heeft gezeten en wat ze voor onze
school heeft gedaan! Marloes blijft nog wel namens
onze school actief in de GMR (de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad, hierin zitten ouders en
personeelsleden van verschillende scholen van
SOOOG).
De MR van de Houwingaham bestaat nu uit de
volgende leden:
Oudergeleding:
- Frauke Wiebrands
- Margreet Wesselink (voorzitter)
- Linda Leeuwerke
Personeelsgeleding:
- Annet Sebens (secretaresse)
- Sander Stel
- Ellen Drent
Adviserend lid: Anja Korteweg

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 5/6
Dinsdag 26 november: groep 7/8
Dinsdag 3 december: 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:
Even voorstellen.
Mijn naam is Paula Drenth en ik ben de nieuwe
onderwijsassistent. Ik ben al een aantal dagen bij groep
3/4 geweest en zal vanaf 1 oktober elke dinsdag en
donderdag aan het werk gaan in groep 3/4.
Ik ben 24 jaar en woon in Groningen. Ik ben bijna klaar
met de PABO en zal dus vanaf februari aan het werk
zijn als leerkracht. Op welke school dat zal zijn is nog
even de vraag maar heb er heel veel zin in. Maar voor
nu wil ik mezelf nog even nuttig maken in het onderwijs
en daarom ben ik nu als
onderwijsassistent aan het werk.
Mijn hobby’s zijn voetbal, films
kijken en gezellige erop uit te
gaan met vriendinnen.

Margedagen Obs Houwingaham:
Dit jaar zijn er twee studie/vergaderdagen gepland, nl.
op:
dinsdag 28 januari
woensdag 17 juni.
De kinderen zijn op die dagen vrij van school. Noteert u
deze dagen alvast in uw agenda!
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Stakingsdag in het onderwijs:

Sociaal Werk Oldambt/Marzanna:

Op woensdag 6 november roepen de onderwijsbonden
alle personeelsleden op om het werk neer te leggen.
We zijn op het moment de stakingsbereidheid aan het
inventariseren, maar de kans is groot dat onze school
op woensdag 6 november gesloten is.
Als de staking door gaat, zijn de kinderen die dag vrij
van school.

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

Inloopochtend Houwingaham dinsdag 29
oktober van 8.30 tot 9.15 uur:
We willen u uitnodigen om gezellig onder het genot van
een kopje thee of koffie van gedachten te wisselen met
andere ouders en met Anja Korteweg (Directeur a.i.) en
Annet Sebens (IB-er) over allerlei schoolse zaken. We
willen regelmatig een inloopochtend organiseren. Dit
kan eventueel gekoppeld worden aan een thema. Deze
keer zal het Taalhuis bij de inloopochtend aanwezig
zijn.
Alle ouders zijn van harte welkom!

Juf Manon stopt op de Houwingaham:
Juf Manon komt helaas niet terug op de Houwingaham.
Ze heeft ervoor gekozen om meer thuis te zijn bij de
kinderen. Ze blijft nog wel aan het werk bij ‘Fit en
vaardig’. We vinden het jammer dat juf Manon niet
meer terugkomt, maar we wensen haar natuurlijk heel
veel plezier en succes met het werk bij ‘Fit en vaardig’
en we wensen haar veel geluk met haar gezin.

Workshop bibliotheek Lezen met je kind
leeftijd 0 – 4 jaar:
Op dinsdag 5 november komt er iemand van de
bibliotheek een workshop geven over lezen met je kind
in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Het is erg belangrijk om al
vroeg te beginnen met voorlezen aan je kind(eren).
We hopen dat we veel ouders mogen begroeten. Iedere
ouder die deelneemt aan de workshop, krijgt een leuk
boekje cadeau.
Opgave kan bij juf Ellen, juf Annet en bij Anja Korteweg.

Juf Manon en juf Truida op school:
Op woensdag 30 oktober komen juf Manon en juf
Truida op school zodat iedereen Mieke en Lieke kan
bewonderen.
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Kinderfilms in de herfstvakantie in de

Klinker:
Komende herfstvakantie vertoont De Klinker een aantal
kinderfilms voor zowel de jonge kinderen als de wat
oudere kinderen.

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.

Herfstvakantie:
De kinderen hebben de komende week herfstvakantie
van 21 t/m 25 oktober. De school begint weer op
maandag 28 oktober.
We wensen iedereen een fijne herfstvakantie!
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