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 Margedagen: 
27 oktober  
17 november  
9 februari 
16 maart  
6 juli 
 

Schoolfruit vanaf 15 november: 
We zijn weer ingeloot voor het schoolfruit. Vanaf week 
46: in de week van 15 november is er weer schoolfruit. 
Drie dagen per week krijgen de kinderen dan fruit op 
school. De schoolfruitperiode gaat door tot en met half 
april.  
Het schoolfruit wordt op de dinsdag geleverd. Dit houdt 
in dat we dan op de woensdag t/m vrijdag schoolfruit 
eten in de pauze. 
We zouden het fijn vinden als u uw kind ook op de 
andere dagen een gezonde pauzesnack mee wilt geven 
en mocht uw kind fruit niet lekker vinden, geeft u dan 
een broodje mee. Alvast bedankt! 
 
 

 
 

 Lampionnenavond dinsdag 9 november: 
Op dinsdagavond 9 november houden we weer onze 
lampionnenavond op school. Alle ouders en kinderen 
zijn die avond welkom bij ons op school om alle mooie 
lampions te bewonderen vanaf 18.00 uur tot ongeveer 
19.00 uur. De peuterspeelzaal is dan ook bij ons op 
school aanwezig om hun lampions te showen. 
In verband met de stijgende coronacijfers hebben we 
wel een verplichte looproute en we gaan ervan uit dat u 
niet komt als u verkouden bent en/of koorts heeft.  
De ingang voor de groepen 1 t/m 3 is op het 
schoolplein. U kunt dan bij de groepen 1 t/m 3 kijken en 
dan via het plein van de kleuters weer naar buiten 
lopen. 
De ingang voor de groepen 4 t/m 8 is ook op het 
schoolplein, nl. de hoofdingang. Iedereen kan dan 
beginnen bij groep 4 en zo de lange gang doorlopen en 
aan het eind van de gang weer naar buiten. 
We hopen op uw begrip. We zijn al blij dat we weer een 
lampionnenavond kunnen houden. 

Wilt u uiterlijk dinsdag 9 november een werkend 
lampionstokje meegeven aan uw kind (met naam 
erop)? 
 

 

 

 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. 
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 Veilig omgaan met landbouwverkeer: 
De leerlingen van groep 7 en 8 gaan vrijdag 12 
november deelnemen aan het educatieprogramma 
‘Veilig met (land)bouwverkeer’. Hiervoor gaan ze naar 
loonbedrijf Boven in Finsterwolde. 
Jaarlijks vallen er in Nederland 16 verkeersdoden en 
250 gewonden na een ongeluk met een 
landbouwvoertuig. Hiervan is 45% fietser. Het is 
daarom belangrijk voor kinderen om te weten wat de 
gevaren zijn van landbouwvoertuigen op de weg en hoe 
zij hier veilig mee om kunnen gaan.  
De vuistregel die de kinderen leren is: houd afstand van 
(land)bouwvoertuigen!  
We willen alle ouders die mee gaan helpen met het 
vervoer alvast bedanken voor hun hulp! 
 

 
 

 Hulp gevraagd voor de bibliotheek: 
Heleen Hiltmann is twee keer per week op school om te 
helpen bij het uitlenen van de boeken in de bibliotheek. 
Hier zijn we heel blij mee. We kunnen echter nog wel 
wat hulp gebruiken bij het in de computer zetten van de 
boeken, het uitlenen e.d. Heeft u zin om bijv. op de 
maandagmorgen of de donderdagmiddag mee te 
helpen in onze bibliotheek, geeft u dat dan door aan 
Truida Hemsens of aan Anja Korteweg. 
 

 
 
 

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 17 november  
Woensdag 9 februari 
Woensdag 16 maart  
Woensdag 6 juli 
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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.  
 

 
 

 


