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Schooljaar 2021-2022

22 april 2022
Margedagen:
6 juli

Cito eindtoets groep 8:
De kinderen van groep 8 hebben deze week de Cito
eindtoets gemaakt. Alle leerlingen van groep 8 moeten
een eindtoets maken. Ze hebben verschillende taken
op het gebied van rekenen en taal gemaakt.
Daar zaten ook vragen bij waarbij je een tabel moest
lezen of iets moest opzoeken. Dat noemen we vragen
waarbij je je studievaardigheden moet gebruiken.
Studievaardigheden zijn belangrijk voor op de
middelbare school.

Koningsspelen:
De kinderen hebben vanmorgen gezellig samen
ontbeten op school met een ontbijtje dat werd
aangeboden door de organisatie van de Koningsspelen.
Daarna hebben de kinderen van de groepen 1 t/m 4
gezellig op het plein spelletjes gedaan en de groepen 5
t/m 8 hebben spelletjes gedaan in de klas en in de
gymzaal. Het was weer een gezellige ochtend!
We willen alle ouders die vanmorgen hebben
meegeholpen heel hartelijk bedanken!!!
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ouders aanwezig waren. We hebben het met elkaar
gehad over hoe we op school met de leerkuil werken
als kinderen bijv. zeggen van ‘Ik kan het niet’. Het was
een gezellige bijeenkomst waarbij ervaringen
uitgewisseld konden worden. De ouders gaven aan dat
ze het een interessant onderwerp vonden en hier ook
wel thuis iets mee konden.
Op woensdagmorgen 25 mei hebben we weer een
ouderinloop. Het thema is dan ‘pesten en plagen,
wat doet de school eraan’. De ouderinloop is van
8.15 uur tot ongeveer 9.15 uur. Hiervoor is geen
opgave nodig!

Herdenking 4 mei in Nieuw Beerta:
Op 4 mei vindt de dodenherdenking plaats in Bad
Nieuweschans. Een aantal kinderen uit groep 8, nl.
Jesse, Dylan, Demian, Ferdy en Kiano (reserve) zullen
bloemen op het kerkhof leggen en een krans leggen bij
het monument aan de Voorstraat. De dodenherdenking
start met een stille omgang vanaf half 7 bij de
Akkerschans.

Mocht het voor u niet lukken om op een ochtend bij een
inloop aanwezig te zijn, maar wilt u wel meer weten
over dit onderwerp, geeft u dat dan aan. Als er meer
ouders zijn, dan kunnen we dit ook een keer op een
avond plannen. Reacties graag naar Anja Korteweg
(a.korteweg@sooog.nl).

Groep 7/8 Voorstelling ‘Willem Junior’ op
31 mei:
Groep 3/4:Poppentheatervoorstelling in
het kader van verkeersveiligheid en
fietsles:
In de week van 23 mei gaat groep 3/4 de hele week
aan de slag met het thema ‘Verkeer’.
Op 23 mei hebben de kinderen van groep 3/4 een
poppentheatervoorstelling met als thema ‘Veilig in het
verkeer’.
Op 24 mei krijgen de kinderen dan fietsles van de
fietsersbond.

Op dinsdag 31 mei hebben de kinderen van groep 7 en
8 een theatervoorstelling in de Klinker, nl. ‘Willem
Junior’.
De voorstelling begint om 11.30 uur.
Als u tijd en zin heeft om te helpen bij het vervoer van
de kinderen, geeft u dat dan door aan de leerkracht van
uw kind.

Bag2school actie:

Ouderinloop Houwingaham:
Op woensdag 13 april hebben we voor het eerst weer
een ouderinloop gehad. We waren blij dat er meerdere

Op onze school doen we weer mee met de actie
Bag2school. U kunt nog steeds kleding inleveren op
school tot 23 mei!
Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen
en keert per kilo een bedrag uit. Bag2School wil de
afvalberg niet nóg hoger maken en deze wijze van
werken is een mooie manier om van niet meer
gebruikte kleding af te komen. Daarnaast helpt het ons
te sparen voor nieuwe speelspullen voor onze kinderen.
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Bag2School Nederland heeft sinds de start in 2006 al
meer dan 1,5 miljoen euro uitgekeerd!
Kom in actie!
Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt
zetten voor onze actie door een zak te vullen met de
oude nog bruikbare kleding/textiel van u en uw
kinderen. Dit zijn bijvoorbeeld schoenen, shirts,
broeken, riemen, maar ook lakens en dekens. Kijk op
de website van Bag2School voor een volledige lijst met
wat er wel en niet ingezameld mag worden,
www.bag2school.nl . Daarnaast vindt u hier nog meer
informatie over hoe de inzameling in zijn werk gaat en
waar de kleding heen gaat.
Bag2School zal de kleding ophalen op 25 mei 2022.
Breng uw zakken alstublieft naar school en help ons om
samen een fantastische inzameling neer te zetten!
In de bijlage vindt een brief met meer informatie over de
actie Bag2school!

 Meivakantie: 25 april t/m 8 mei:
De kinderen hebben meivakantie vanaf 25 april t/m 8
mei. Op maandag 9 mei worden de kinderen weer op
school verwacht.
We wensen iedereen een fijne en hopelijk zonnige
meivakantie!!

Sociaal Werk Oldambt/Marzanna:
 Gezonde traktaties:
We zouden het fijn vinden als de kinderen niet te veel
snoep trakteren op hun verjaardag. Een gezonde
traktatie zoals bijv. een prikker met druifjes, kaas of
worst, tomaatjes kan natuurlijk ook. Hieronder vindt u
enkele voorbeelden (https://jufmaike.nl/gezondetraktaties-voor-op-school/)

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:

 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
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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.

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.

 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!
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