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 Margedagen: 
Woensdag 30 juni 

Oudergesprekken/voortgangs-
gesprekken: 
Normaalgesproken hadden we deze week 
rapportgesprekken gehad op onze school. Helaas is 
alles door de lockdown iets anders gelopen. De 
oudergesprekken zullen nu pas in maart plaats gaan 
vinden, omdat de geplande Citotoetsen in januari niet 
door zijn gegaan. Deze Citotoetsen zullen nu in maart 
worden afgenomen en daarna zullen de 
oudergesprekken plaats gaan vinden. Dit zal zoals het 
er nu naar uitziet via Teams worden gedaan. 
 

 
 

Sociaal Werk Oldambt/Marzanna: 
Marzanna is op het moment wegens persoonlijke 
omstandigheden niet wekelijks op school aanwezig. 
Hierdoor vervallen de spreekuren voorlopig. 
Mocht u vragen hebben over persoonlijke 
omstandigheden, geldzaken, het aanvragen van 
toeslagen en fondsen e.d. Geeft u dat dan aan bij onze 
IB-er Annet Sebens of bij Anja Korteweg 
Zij brengen u dan in contact met iemand van Sociaal 
Werk Oldambt. 
We brengen u op de hoogte wanneer de spreekuren 
van Marzanna weer hervat worden. 
 

 

 
 
 

 Leuke poster van groep 5/6: 
De kinderen van groep 5/6 hebben een mooie poster 
ingekleurd, omdat ze blij waren dat ze weer naar school 
mochten. We missen nog steeds een aantal kinderen 
op school, maar we hopen dat we na de 

voorjaarsvakantie alle kinderen weer op school mogen 
verwelkomen.  
 

 
 
 Nieuwe leerlingen in groep 1 en groep 3: 
Sinds deze week zijn er, vanwege een verhuizing, twee 
nieuwe leerlingen bij ons op school, nl. Gen en Djedje. 
Gen in groep 1 en Djedje in groep 3. 
We hopen dat de beide jongens gauw hun plekje 
vinden op onze school! 
 

 
 
 
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 
februari: 
De kinderen hebben de komende week 
voorjaarsvakantie. De afgelopen periode is een rare 
periode geweest met thuiswerken en ook nog een dag 
sneeuwvrij en een dag vrij i.v.m. de ijzel. We hopen dat 
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we na de voorjaarsvakantie weer op de normale wijze 
kunnen starten. 
 

 
 
Standaard mededelingen: 
 
Registratielijsten bij de ingangen: 
In verband met de coronamaatregelen is het verstandig 
om bij te houden welke mensen er bij ons op school  
binnen komen. Bij de ingangen vindt u voortaan losse 
briefjes om uw naam op te schrijven als u de school 
binnenkomt. U kunt het briefje dan in een inleverbox 
doen. Na twee weken worden de briefjes vernietigd. 
 

 
 
Mondkapjes op in school voor 
bezoekers: 
We willen u vragen om ,als u in school komt, toch een 
mondkapje te dragen. Op deze wijze willen we 
voorkomen dat er mensen besmet raken met het 
coronavirus. Als u zit, mag het mondkapje wel af. 
 

 
 

 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: 
Dit schooljaar zijn er ook weer een paar margedagen 
ingepland. Op deze dagen zijn de kinderen vrij van 
school in verband met een studiedag/vergaderdag van 
het schoolteam. 
Het gaat om de volgende dagen: 
 
Woensdag ?  (wordt z.s.m. bekend gemaakt) 
Woensdag 30 juni 
 
Noteert u deze dagen alvast in uw agenda! 
 

 
 

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.  
 

 
 

 

 

 

 


