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Schooljaar 2019-2020  6 maart 2020 
 

Margedagen Obs Houwingaham: 

Woensdag 17 juni 

Schoolreizen Obs Houwingaham: 

Groep 1/2:  19 mei: De Sprookjeshof 

Groep 3 t/m 6: dinsdag 23 juni :  

Groep 3/4: Plopsaland – groep 5/6: Outdoor Pinokkio 

Groep 7 en 8: wo. 3 juni t/m vr. 5 juni: Camp 

Zuiderhorn 

Het Coronavirus: 
Het is niet nodig om op school of kinderdagverblijf 
speciale voorzorgsmaatregelen te nemen. Mocht dat 
wel noodzakelijk zijn, dan zal de GGD hierover 
informatie geven. 
Wat kunt u zelf doen? 
De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het 

nieuwe coronavirus te voorkomen zijn hetzelfde als 
voor griep en verkoudheid. 
 

• Hoest en nies in de binnenkant van je 
ellenboog. 

• Gebruik papieren zakdoekjes. 

• Was regelmatig je handen met water en zeep. 
 
Hoe herken ik of mijn kind / het kind in mijn klas 
besmet is? 

Typische klachten voor het nieuwe coronavirus zijn 
koorts met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten, 
kortademigheid en longontsteking. Het zijn klachten die 
erg lijken op die van een griep. Er is pas een reële kans 

dat er sprake is van besmetting met het virus als het 
kind daarnaast de afgelopen 2 weken in een land/regio 
geweest is met wijdverspreide verspreiding van het 

coronavirus: 

• China (inclusief Hong Kong en Macau) 

• Singapore 

• Zuid-Korea 

• Iran 

In Noord-Italië de provincies: de Aosta-vallei, Piëmont, 

Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, 

Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië. 

 

 
 

 

Clinics Aquilo: 
Op 18 maart krijgen de kinderen een clinic van 

atletiekvereniging Aquilo.  

Na een mooie samenwerkingen met FC Groningen, 
Donar en Lycurgus heeft SOOOG voor dit schooljaar de 
sportieve samenwerking gezocht met atletiekvereniging 

Aquilo (AV Aquilo) uit Winschoten. Het doel van deze 
samenwerking is de kinderen van de groepen 5 tot en 
met 8 opnieuw een (TOP)sportbeleving te bieden. Deze 
keer staat atletiek centraal. De clinic wordt gegeven aan 
de kinderen van de groepen 5 t/m 8.  

Onze school heeft die ochtend, samen met de school 

uit Beerta, de clinic.Het is handig als de kinderen die 

ochtend alvast hun sportkleding aan hebben. Het 

vervoer is al geregeld. Er komt een bus om de kinderen 

te halen. 

Het (TOP)sportproject tussen SOOOG en AV Aquilo 
wordt in juni 2020 afgesloten met een sportief en 
feestelijk Slot Event. 

 
Gezond koken: 

Volgende week dinsdag begint het gezond koken weer 

onder leiding van Stefan Steinigeweg en Henk de 

Jonge in de Akkerschans.  

Di.  10 maart  groep 3/4 
Di. 17 maart groep 3/4 
 
Di.   24 maart groep 5/6 
Di.  31 maart groep 5/6 

 

Di. 14 april  groep 7/8 
Di.  21 april  groep 7/8 
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U hoort van de leerkracht van uw kind wanneer uw kind 

aan de beurt is om gezond te koken. 

 

 

 

Interne audit is niet door gegaan: 
De interne audit, die op 5 maart zou plaatsvinden, is 

helaas wegens ziekte niet door gegaan. De interne 

audit zal op een ander moment plaats gaan vinden. De 

nieuwe datum is nog niet bekend. 

 

 
De grote rekendag: 25 maart: 

Onze school doet op 25 maart weer mee aan de grote 

rekendag. Het thema die dag is: De getallenfabriek. 

Hoe maak je eigenlijk getallen?  

We hebben maar 10 cijfers (0 t/m 9), maar daarmee 

kunnen we verder tellen dan het aantal atomen in het 

heelal…. 

De leerlingen onderzoeken op hun eigen niveau wat 

getallen zijn en wat je ermee kunt doen. 

Op deze ochtend staat alles in het teken van rekenen. 

Hiervoor zoeken we nog ouders die mee willen helpen. 

Heeft u zin en tijd om mee te helpen op de Grote 

rekendag geeft u dat dan door aan de leerkracht van 

uw kind.  

 

 

 

 

Bezoek Popschool in de Klinker: 
Op dinsdag 31 maart gaan de groepen 5 t/m 8 naar de 

Popschool in de Klinker. 

Hiervoor zoeken we ouders die willen helpen met het 

vervoer. Heeft u zin en tijd om te helpen, geeft u dat 

dan door aan de leerkracht van uw kind. 

 

 

Inloopochtend Houwingaham dinsdag 24 

maart van 8.30 tot 9.15 uur: 

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.  
 
Inloopochtenden worden gehouden op: 
 

Dinsdag 21 april 
Dinsdag 26 mei 
Dinsdag 23 juni 
 
Alle ouders zijn van harte welkom! 
 

 
 

Margedagen Obs Houwingaham: 
Dit jaar is er nog één studie/vergaderdag gepland, nl. 
op: 

- woensdag 17 juni. 

 
De kinderen zijn op die dag vrij van school. Noteert u 
deze dag alvast in uw agenda! 
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Het MijnSchool ouderportaal: 
Mocht u problemen ondervinden met het Mijnschool 

ouderportaal, wilt u dan dan aan ons doorgeven? 

Op het ouderportaal kunt u alle foto’s van uw kinderen 

zien, verder staat er allerlei informatie op en kunt u in 

februari via het ouderportaal ook de oudergesprekken 

plannen met de leerkracht.  

Het ouderportaal kunt u ook via de app  ‘MijnSchool ‘op 

uw telefoon downloaden waardoor u alles ook kunt 

bekijken op uw telefoon. Helaas is de app niet te 

downloaden voor ouders die een Duits 

telefoonabonnement hebben. De app wordt helaas in 

het buitenland niet ondersteund. U kunt wel het 

ouderportaal op de computer bekijken en ontvangt ook 

de mails die verstuurd worden via het ouderportaal. 

 

 

 

 

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 
 

 

 

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 
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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