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Dinsdag 28 januari
Woensdag 17 juni

 Sportcoaches intermediair voor

Jeugdfonds Sport & Cultuur:
De gemeente Oldambt vindt het belangrijk dat alle
kinderen actief kunnen deelnemen aan de samenleving.
Helaas is het niet voor iedereen financieel mogelijk om
lid te zijn van een sportvereniging of lessen op gebied
van muziek, toneel of dans te volgen. Omdat de
gemeente Oldambt meedoen van kinderen wil
stimuleren, subsidieert zij al enkele jaren het
Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit Jeugdfonds geeft
sport- of creatieve kansen aan kinderen tussen de 4 en
de 18 jaar wiens ouders/verzorgers het lidmaatschap
van een sport-, muziek-, dans- of theatervereniging niet
kunnen betalen. Om het doen van een aanvraag bij
het Jeugdfonds Sport & Cultuur zo laagdrempelig
mogelijk te houden, heeft iedere basisschool in de
gemeente Oldambt een intermediair. Deze rol is binnen de
school opgepakt door de vakleerkracht en of sportcoach.
KOMT U IN AANMERKING
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moeten
ouders/verzorgers en kind(eren) voldoen aan een
aantal criteria, deze zijn te vinden op
www.jeugdfondssportencultuur.nl/groningen

VERGOEDING
Het maximale bedrag voor contributie (inclusief evt.
kleding/attributen) is € 225,- per kind per jaar voor een
sportaanvraag of € 450,- voor een cultuuraanvraag. Het
Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt op basis van de
aanvraag de hoogte van het uit te keren bedrag en
betaalt de contributie/lesgeld rechtstreeks aan de
sportvereniging of aanbieder. Indien er ook een
waardebon voor kleding/sportattributen noodzakelijk en
aangevraagd is, ontvangen de ouders/verzorgers een
waardebon die ingeleverd kan worden bij een winkel
waar het Jeugdfonds mee samenwerkt.
WELKE ACTIVITEITEN?
Het fonds vergoedt alleen de contributie van
sportverenigingen en/of sporten die zijn aangesloten bij
de landelijke sportbonden van de sportkoepel
NOC*NSF. Ze vergoeden geen
zwemlessen/diplomazwemmen, fitness en scouting.
Een culturele activiteit moet actieve deelname zijn en
vallen onder de categorie: muziek, beeldende kunst,
nieuwe media, dans, theater of kindercircus.

HOE KAN IK EEN AANVRAAG INDIENEN?
Een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan
uitsluitend worden ingediend door een intermediair.
Denkt u dat u in aanmerking komt voor het Jeugdfonds
Sport & Cultuur? Neem dan contact op met
intermediairs: Lianne Hartog via l.hartog@hvdsg.nl of
06-58766360.

EU-schoolfruit:
We zijn heel blij dat onze school weer mee mag doen
aan het EU-schoolfruit programma. Vanaf 11 november
2019 t/m 17 april 2020 ontvangt de school drie gratis
porties groente en fruit per leerling per week
Volgende week begint het schoolfruit dus weer. Het fruit
wordt op de dinsdag geleverd, dus we eten op
woensdag, donderdag en vrijdag fruit in de pauze.
Op deze wijze komen de leerlingen wekelijks met
verschillende soorten fruit/groente in aanraking. We
stimuleren de kinderen op deze wijze meer fruit te eten,
maar mocht uw kind niet alles lusten, zou u uw kind dan
een boterham mee willen geven voor in de pauze?
Alvast bedankt!

Gezond koken:
Ook dit schooljaar gaan de kinderen uit de groepen 3
t/m 8 weer gezond koken in de Akkerschans onder
leiding van Stefan Steinigeweg en Henk de Jonge.
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De kooklessen beginnen de week voor de
herfstvakantie. Het rooster ziet er dan als volgt uit:

Inloopochtend Houwingaham dinsdag 10
december van 8.30 tot 9.15 uur:

Dinsdag 12 november: groep 5/6
Dinsdag 19 november: groep 5/6

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.

Dinsdag 26 november: groep 7/8
Dinsdag 3 december: groep 7/8
U hoort van de leerkracht van uw kind wanneer uw kind
aan de beurt is om gezond te koken.

Inloopochtenden worden gehouden op:

Leesclub van de bibliotheek:
Kijk eens anders naar een boek
In groep 4 is vandaag iemand van de bibliotheek
geweest om te vertellen over de leesclub. Tijdens de
Leesclub gaan de kinderen op allerlei manieren aan de
slag met boeken. Ze ontdekken nieuwe titels en genres.
Aan de hand van allerlei activiteiten worden ze
uitgedaagd om met een andere blik naar boeken en
lezen te kijken. Een boekendans uitvoeren, een ode
brengen aan een boek, boeiende beginzinnen lezen of
een speeddate met nieuwe boeken: met de Leesclub
komen boeken tot leven!
Op deze wijze willen we de kinderen stimuleren om
boeken te lezen en hopen we dat de kinderen lezen
heel leuk gaan vinden!

Dinsdag 21 januari
Dinsdag 11 februari
Dinsdag 24 maart
Dinsdag 21 april
Dinsdag 26 mei
Dinsdag 23 juni
Alle ouders zijn van harte welkom!

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

Margedagen Obs Houwingaham:
Dit jaar zijn er twee studie/vergaderdagen gepland, nl.
op:
dinsdag 28 januari
woensdag 17 juni.
De kinderen zijn op die dagen vrij van school. Noteert u
deze dagen alvast in uw agenda!

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
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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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