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 Margedagen: 
Woensdag 3 februari 
Woensdag 30 juni 

Audit meerschools kindcentrum: 
Gisteren is er een audit-team geweest op Obs Drieborg 
en Obs Houwingaham om te bepalen of we ons een 
meerschools kindcentrum mogen noemen.  
Onze school en Obs Drieborg werken op meerdere 
vlakken inmiddels samen onder meer op het gebied van 
NSA (Naschoolse activiteiten), hoogbegaafdheid, 
partnerschap met de Grundschule in Bunde. Ook 
maken we zo mogelijk gebruik van elkaars expertise 
o.a. bijv. op het gebied van IB en de leerlijnen. 
Daarnaast zijn er een aantal bedrijven die zorg verlenen 
aan de kinderen zoals bijv. Logopediepraktijk Oldambt, 
Beweegcentrum Junior, Kentalis, Sociaal Werk 
Oldambt. 
We hopen natuurlijk dat we een positief bericht krijgen. 
We houden u in elk geval op de hoogte! 
 

 
 Ouderavond voor ouders van groep 7: 
Op maandagavond 14 december is er, bij hoge 
uitzondering, een ouderavond voor de ouders van 
groep 7. De ouderavond wordt gehouden in de grote 
zaal zodat iedereen 1,5 m afstand kan houden i.v.m. de 
coronaregels. Het consultatieteam pesten van de GGD 
is ingeschakeld om ons te helpen ervoor te zorgen dat 
de kinderen zich weer veilig gaan voelen in de groep. 
We willen dat alle kinderen weer met plezier naar 
school gaan ! We kunnen dit alleen voor elkaar krijgen 
als we als school, ouders en kinderen gaan 
samenwerken op dit gebied. 
 

 
 

NaSchoolse activiteiten (NSA): 
Hieronder vindt u een overzicht van de naschoolse 
activiteiten in januari: 
 

 
 

 

Kerstmaaltijd Obs Houwingaham: 
Op donderdagavond 17 december hebben we zoals 
altijd weer ons kerstdiner op school. We beginnen om 
17.30 uur met de maaltijd. Alle kinderen worden om 
17.15 uur op school verwacht. De kerstviering zal rond 
18.15 / 18.30 uur afgelopen zijn.  
We willen u vragen om uw kind op donderdag alvast 
een bord, bestek (mes,vork en lepel) en een beker mee 
te geven en ook een tas waar alles na gebruik weer in 
mee naar huis kan. 
Helaas mogen we geen kerstmarkt o.i.d. organiseren 
i.v.m. de coronamaatregelen, maar we gaan er met de 
kinderen op school een gezellig kerstdiner van maken. 
Op vrijdagmorgen hebben de kinderen dan nog een 
gezellige ochtend op school. 
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We hopen dat we volgend jaar weer als vanouds 
kerstfeest kunnen vieren! 
 
 

 
 
We zijn blij dat we met medewerking van Stefan 
Steinigeweg en zijn team de kinderen toch nog een 
gezellige kerstviering met kerstdiner kunnen aanbieden. 
Thermen Bad Nieuweschans, bedankt! 
 

 
 
 
Op vrijdagmiddag 19 december zijn alle groepen 
om 12 uur vrij in verband met de kerstvakantie. 
 
De kerstvakantie duurt tot en met 3 januari. Op 
maandag 4 januari worden de kinderen weer op school 
verwacht. 
 
Het team van Obs Houwingaham wenst iedereen hele 
fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2021! 
 

 
 
 
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! 
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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 3 februari 
Woensdag 30 juni 
 
Noteert u deze dagen alvast in uw agenda! 
 

 
 

 

Sociaal Werk Oldambt/Marzanna: 
Marzanna is op het moment niet elke week op school, 
maar mocht u haar nodig hebben, dan kunt u gewoon 
contact met haar opnemen. 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 

 

 

 
 
 
  
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.  
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