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Schooljaar 2020-2021  21 augustus 2020 
 

Schoolreis groep 1 t/m 8: dinsdag 15 september Margedagen: 
Woensdag 3 februari 
Woensdag 30 juni 

 Het schooljaar is weer begonnen! 

Het schooljaar is dit jaar anders begonnen dan 
normaal. Het ongeluk dat vorige weekend is gebeurd, 
heeft veel impact gehad op school en in het dorp. We 
wensen de getroffen families heel veel sterkte en we 
hopen dat de moeder van Larena, Cailynn en Jaiden 
snel weer opknapt. Heel veel sterkte en beterschap 
gewenst! 
Ondanks alles zijn we het schooljaar weer goed 
begonnen. De eerste week zit er al weer op. Alle 
kinderen en leerkrachten zijn gelukkig weer gezond en 
wel op school. 
In groep 1 zijn een aantal nieuwe kinderen gekomen, nl.  
Dion Hartman, River Visser, Hendrik Touré, Bianca 
Postma, Damion de Weerdt, Joey van Wanrooy en 
Liyanna Lokken. 
Sommige kinderen waren voor de zomervakantie ook al 
bij ons op school, maar door de coronacrisis is alles 
toen even anders gelopen dan normaal. 
Van harte welkom allemaal! We wensen alle nieuwe 
kinderen heel veel plezier op Obs Houwingaham! 
 

 

Schoolreis groep 1 t/m 8: 
Op dinsdag 15 september gaan alle groepen op 
schoolreis naar In en outdoor at Pinokkio in 
Assen.We hopen dat de schoolreis wel door kan gaan. 
Aan het eind van het schooljaar gaan we ook nog weer 
op schoolreis. 
 

 

Chromebooks in groep 5 t/m 8: 

We zijn het nieuwe schooljaar in de groepen 5 t/m 8 
begonnen met het werken op chromebooks. De 
leerlingen rekenen op de chromebooks in de nieuwe 
rekenmethode Wereld in getallen 5 (WIG). De kinderen 
krijgen op de normale wijze les van de leerkracht, maar 
in plaats van het maken van de opdrachten in het 
schrift, maken ze de opdrachten op hun chromebook. 
Het voordeel hiervan is dat de computer alles 
registreert en analyseert. De leerkracht kan hier dan 
heel snel op inspelen. Ook krijgen de kinderen sneller 
feedback en kan er op verschillende niveaus worden 
gewerkt. 
Het is in het begin allemaal nog even wennen, zowel 
voor de kinderen als de leerkrachten, maar we hopen 
hiermee een mooie stap te hebben gemaakt. De 
chromebooks zullen ook voor andere vakken gebruikt 
worden zoals natuur, verkeer, geschiedenis, 
aardrijkskunde e.d. Verder leren de kinderen werken 
met Word en Powerpoint om bijvoorbeeld verslagen of 
werkstukken te maken. 
Het aanschaffen van de chromebooks is een grote 
investering voor onze school. We hebben met de 
kinderen afgesproken dat ze er voorzichtig mee 
omgaan. Mocht een kind een chromebook opzettelijk 
beschadigen of stukmaken, dan nemen we contact op 
met de ouders, zodat dit via de WA verzekering van de 
ouders kan worden opgelost. Enkele foto’s: 
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Gymtijden 2020 – 2021: 
Dit jaar worden alleen de gymlessen op dinsdagmorgen 
verzorgd door een vakleerkracht van het Huis van de 
Sport Groningen, nl. Kim Roukema. Juf Kim vervangt 
juf Lianne Hartog tijdens haar zwangerschaps- en 
bevallingsverlof. 
Het schoolteam heeft ervoor gekozen om een deel van 
de gelden voor het verlagen van de werkdruk in te 
zetten voor het geven van de gymlessen door een 
vakleerkracht. De overige gelden voor het verlagen van 
de werkdruk hebben we in de formatie gestoken om de 
kinderen extra aandacht te kunnen geven. 

De gymlessen worden op de volgende dagen gegeven: 

Dinsdag:  8.15 – 9.00 uur   groep 5/6 
                9.00 – 9.45 uur  groep 3/4 
 
Deze lessen op dinsdag worden door de 
vakleerkracht gegeven. 
De lessen op donderdag en vrijdag worden door de 
groepsleerkracht gegeven. 
 
Donderdag:  8.15 – 9.00 uur  groep 8 
  9.00 – 9.45 uur  groep 5/6 
  10.30 – 11.15 uur groep 3/4 
  11.15 – 12.00 uur groep 7 
 
Vrijdag:  11.45 – 12.30 uur groep 7/8 
 

Zou u uw kind op de gymdagen zijn/haar 

gymkleding mee willen geven naar school? 

 

 
 

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! 
 

 
 
 

 5 computers over: 
We hebben op school 5 computers over doordat we in 
de groepen 5 t/m 8 nu werken met chromebooks. Onze 
conciërge Stienus heeft de computers bekeken en weer 
startklaar gemaakt. We willen deze computers graag 
weggeven aan ouders die op het moment geen of een 
oude computer hebben. Heeft u belangstelling voor één 
van de 5 computers neemt u dan contact op met Anja 
Korteweg, tel. 06-44548930 of per mail 
a.korteweg@sooog.nl. Bij veel belangstelling zal er 
geloot gaan worden. 

mailto:a.korteweg@sooog.nl
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Bericht van GGD Groningen voor ouders 
van kinderen in het basisonderwijs 
Ieder jaar wordt in groep 2 en groep 7 onderzoek 
gedaan door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van 
GGD Groningen, waarbij de GGD de kinderen onder 
andere weegt en meet en zij ouders vraagt om een 
vragenlijst over hun kind in te vullen. De onderzoeken 
die door de coronacrisis in het afgelopen schooljaar 
(2019-2020) niet konden doorgaan, worden dit 
schooljaar niet ingehaald. Wel is het mogelijk om een 
afspraak te maken met de JGZ van GGD Groningen. 
Bijvoorbeeld om uw kind te laten wegen/meten, voor 
een visus/gehoortest en/of om informatie of advies te 
vragen over de ontwikkeling en opvoeding van uw kind. 
GGD Groningen is van plan de onderzoeken in groep 2 
en 7 weer op te starten, vanzelfsprekend gaat dat in 
overleg met de school. 
Vaccinatie 9-jarigen: 
De vaccinaties voor kinderen in de leeftijd rond 9 jaar 
zijn dit jaar vanwege de coronacrisis ook uitgesteld. 
Hebt u een kind in deze leeftijd, dan krijgt u dit 
schooljaar een oproep voor de vaccinaties van het 
RIVM. 
Contact:  
De Jeugdgezondheidszorg blijft altijd bereikbaar voor 
vragen rondom opvoeden en opgroeien van uw kind. 
Kijk voor meer informatie en onze contactgegevens op 
onze website: https://ggd.groningen.nl/kind-en-
opvoeding/ Met vriendelijke groet, 

JGZ-team GGD Groningen 

 

Na schoolse activiteiten (NSA): 
De Na Schoolse activiteiten (NSA) beginnen in 
september ook weer. De lessen worden gegeven door 
Patrick Doddema, omdat juf Lianne Hartog met 
zwangerschapsverlof is.  
De activiteiten vinden afwisselend plaats in Drieborg en 
Bad Nieuweschans. 
Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten: 
 

 

 

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.  
 

mailto:m.gintowt@sociaalwerkoldambt.nl
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