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Schooljaar 2019-2020  31 januari 2020 
 

Margedagen Obs Houwingaham: 

Woensdag 17 juni 

Voorjaarsvakantie: 17 febr t/m 21 febr. 

Oudergesprekken: 
De oudergesprekken vinden plaats in de week van 10 

t/m 13 februari. U kunt inmiddels voor de 

oudergesprekken intekenen via het Mijnschool 

ouderportaal.  

Mocht u uw wachtwoord kwijt zijn of het lukt niet om in 

te loggen, dan kunt u op wachtwoord vergeten klikken 

en dan krijgt u via de mail een link toegestuurd 

waarmee u een nieuw wachtwoord kunt aanmaken. 

Mocht het dan nog niet lukken, neemt u dan even 

contact op.  

 

 
 

Opbrengst Santarum/kerstmarkt: 

De Santarun in december heeft een mooi bedrag 

opgeleverd, nl.  € 758,95. We gaan, samen met de 

ouderraad, kijken wat we hiervoor gaan aanschaffen 

voor het plein. 

De kerstmarkt heeft € 394,49 opgeleverd. Ook dat is 

een mooi bedrag waarmee de school extra dingen kan 

gaan doen voor de kinderen, zoals bijv. samen koken 

e.d.  Alle ouders, sponsoren en bezoekers heel erg 

bedankt! 

 

 

Duitse studenten lopen stage op de 

Houwingaham: 
Theresa Hupens en Mareike Jessen lopen sinds kort 

hun buitenland-stage bij ons op de Houwingaham en op 

Obs Drieborg. Ze vergelijken het Nederlandse 

onderwijs met het Duitse onderwijssysteem. Ook 

bekijken ze de lessen Duits en Engels van de 

verschillende groepen. 

In de brief hieronder stellen ze zich voor. Het is wel in 

het Duits. 

 

Hallo/Hoi! 
Wir sind Theresa und Mareike, zwei Studentinnen von 
der Hochschule Emden/Leer aus Deutschland, und 
studieren Kindheitspädagogik. In unserem Studium 
beschäftigen wir uns mit der Erziehung und Bildung von 
Kindern im Alter von 0-10 Jahren.  
Das Studium beinhaltet ein Praktikum im Ausland, in 
welchem wir kulturelle und pädagogische Erfahrungen 
sowie Erkenntnisse für unser späteres Berufsleben 
erhalten wollen. Wir möchten zudem in der Zeit auf den 
Grundschulen Houwingaham und Drieborg Einblicke in 
das Bildungssystem sowie die pädagogische Arbeit in 
den Grundschulen in den Niederlanden bekommen.  
Das reguläre Praktikum findet im Zeitraum vom 
20.01.2020 bis zum 28.02.2020 statt. Mareike wird 
noch drei weitere Wochen auf den Schulen bleiben, 
somit bis zum 19.03.2020. In dieser Zeit ist es uns 
wichtig, vor allem die Unterrichtsstunden besuchen zu 
können, um die Arbeit mit den Kindern in den 
niederländischen Grundschulen zu beobachten.  
Für uns ist es demgegenüber besonders spannend, 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Arbeitsweisen 
zwischen Deutschland und den Niederlanden zu 
erfahren, da sich die Bildungssysteme grundlegend 
unterscheiden, obwohl die räumliche Nähe gegeben ist. 
Ein wesentlicher Unterschied beschreibt den Eintritt der 
Kinder in das schulische Bildungssystem, welcher in 
Deutschland erst ab circa 6 Jahren stattfindet. 
Bei Fragen oder Anregungen könnt ihr Euch gerne an 
uns wenden! 
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit und sind 
gespannt, was wir bei Euch für Erfahrungen sammeln 
dürfen! 
 
Liebe Grüße/Groetjes 
Theresa & Mareike 
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Stagiaire bij groep 1/2: 

Marije Cannegieter komt in de week van 3 t/m 7 

februari stage lopen bij de groepen 1 en 2. Ze komt op 

de maandag, woensdag en vrijdag. Sommige kinderen 

kennen Marije al wel, omdat ze ook stage loopt bij onze 

gymdocent. We hopen dat Marije het leuk lijkt om 

leerkracht te gaan worden. 

 

 

 

Onze conciërge Stienus: 
Onze conciërge Stienus zal vanaf 1 februari ook deels 

op Drieborg aan de slag gaan. Elke basisschool van 

SOOOG heeft recht op 18 uren een concierge. Stienus 

was veel meer uren op de Houwingaham en daarom zal 

Stienus straks ook een aantal uren op Obs Drieborg 

gaan werken, nl. op de maandagmiddag, 

donderdagmiddag en de hele vrijdag. 

 

 
 

Mails: 

Onlangs kwam ik erachter dat sommige mails per 

ongeluk in mijn mailbox ‘ongewenste e-mail’  zijn 

gekomen. Hierdoor heb ik sommige mails van ouders 

niet gezien. Normaalgesproken reageer ik sowieso 

binnen 1 dag op uw mail. Ik check mijn mail namelijk 

meerdere keren per dag. Mocht ik niet snel genoeg 

reageren, dan kunt u ook telefonisch contact met mij 

opnemen op het volgende nummer: 06-44548930 

 

 

 

Clinics Aquilo: 

Op 18 maart krijgen de kinderen een clinic van 

atletiekvereniging Aquilo.  

Na mooie samenwerkingen met FC Groningen, Donar 
en Lycurgus heeft SOOOG voor dit schooljaar de 
sportieve samenwerking gezocht met atletiekvereniging 
Aquilo (AV Aquilo) uit Winschoten. Het doel van deze 
samenwerking is de kinderen van de groepen 5 tot en 
met 8 opnieuw een (TOP)sportbeleving te bieden. Deze 
keer staat atletiek centraal. De clinic wordt gegeven aan 
de kinderen van de groepen 5 t/m 8.  

Het (TOP)sportproject tussen SOOOG en AV Aquilo 
wordt in juni 2020 afgesloten met een sportief en 
feestelijk Slot Event. 

 

 
 

 

Margedagen Obs Houwingaham: 
Dit jaar is er nog één studie/vergaderdagen gepland, nl. 
op: 

- woensdag 17 juni. 
 

De kinderen zijn op die dag vrij van school. Noteert u 
deze dag alvast in uw agenda! 
 

 
 

 

Inloopochtend Houwingaham dinsdag 11 

februari 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. Heeft 
u behoefte aan informatie over bijv. een bepaald 
onderwerp, laat het weten. Dan kunnen we dat 
inplannen.  
 
Inloopochtenden worden gehouden op: 
 
Dinsdag 11 februari 
Dinsdag 24 maart 
Dinsdag 21 april 
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Dinsdag 26 mei 
Dinsdag 23 juni 
 
Alle ouders zijn van harte welkom! 
 

 
 

Het MijnSchool ouderportaal: 
Mocht u problemen ondervinden met het Mijnschool 

ouderportaal, wilt u dan dan aan ons doorgeven? 

Op het ouderportaal kunt u alle foto’s van uw kinderen 

zien, verder staat er allerlei informatie op en kunt u in 

februari via het ouderportaal ook de oudergesprekken 

plannen met de leerkracht.  

Het ouderportaal kunt u ook via de app  ‘MijnSchool ‘op 

uw telefoon downloaden waardoor u alles ook kunt 

bekijken op uw telefoon. Helaas is de app niet te 

downloaden voor ouders die een Duits 

telefoonabonnement hebben. De app wordt helaas in 

het buitenland niet ondersteund. U kunt wel het 

ouderportaal op de computer bekijken en ontvangt ook 

de mails die verstuurd worden via het ouderportaal. 

 

 

 

 

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 
 

 

 

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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