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Schooljaar 2020-2021  2 juli 2021 
 

 Margedagen: 
 

 Schoolreizen: 
In de laatste schoolweek staan de schoolreizen 
gepland. 
 
Groep 7 en 8:   5,6 en 7 juli:     Schoolkamp op 
camping Kostverloren 11 te Kostverloren. 
 
Groep 1/2:       dinsdag 6 juli:  Sprookjeshof 
 
Groep 3 t/m 6: dinsdag 6 juli:  Drouwenerzand 
 
Het schoolreisgeld van meerdere kinderen is nog niet 
binnen. We vragen u daarom het schoolreisgeld a.u.b. 
zo spoedig mogelijk over te maken op het volgende 
nummer: 

Bankrekening NL60RBRB0898352134 t.n.v. 
Stichting Houwingahamster 
 
Schoolreisgeld Obs Houwingaham: 
 
Groep 1/2:       28,00 euro 
Groep 3 t/m 6: 35,00 euro 
Groep 7:          73,50 euro 
Groep 8:          35,00 euro  
 
Normaal gesproken betalen de kinderen 73,50 euro 
voor het schoolkamp, maar de meeste ouders van 
groep 8 hebben dat vorig jaar al betaald. De kinderen 
zijn wel aan het begin van het jaar op schoolreis 
geweest en daarom hoeven ze dit jaar alleen nog 35 
euro te betalen, want ze hebben nog 38,50 euro over 
van het betaalde geld van vorig schooljaar en 38,50 + 
35,00 = 73,50 euro. 
 
Groep 7 moet wel het volle bedrag betalen, want zij 
hebben dat bedrag vorig jaar niet betaald. 

 
Wilt u bij betaling de naam van uw kind(eren) 
vermelden en om welke groep het gaat? Dit in verband 
met de verwerking van de betaling. 
Als er onverhoopt problemen zijn deze bedragen te 
betalen, komt u in dat geval even naar school, 
dan zoeken we samen naar een oplossing. 
Wij hopen u zo voldoende te hebben ingelicht. Mocht u 
nog vragen hebben dan kunt u op school of bij de 
penningmeester van de ouderraad, dhr. Jeroen van 
Rossum terecht. 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 

 
 

 

 Laatste schooldag: 
Op vrijdag 9 juli is de laatste schooldag. De kinderen 
gaan die morgen allerlei leuke en gezellige activiteiten 
doen. Er zal o.a. een fotospeurtocht in en rondom de 
school gaan plaatsvinden waarbij de groepen door 
elkaar gemengd worden van groep 1 t/m groep 8. 
Aan het eind van de morgen krijgen de kinderen ook 
nog iets lekkers te eten en een ijsje. 
 
 

 
 

 Afscheid groep 8: 
We gaan dit schooljaar afscheid nemen van 9 van de 
11 leerlingen uit groep 8. Afgelopen donderdagavond 
hebben we officieel afscheid van ze genomen incl. een 
mooi afscheidslied, speciaal door meester Sander 
geschreven. Ze zijn ’s middags naar het DX 
adventurepark in Gasselte geweest. Dit is het grootste 
open waterpark van Nederland. Ze hebben daar een 
geweldige middag gehad en daarna samen gegeten op 
school. 
We wensen Leander, Joëlle, Björn, Lars, Milan, Nick, 
Jonah, Romano en Nathan heel veel succes op hun 
nieuwe school en we wensen Demian en Dylan nog 
een fijn jaar op de Houwingaham!!! 
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 Groepsindeling volgend schooljaar: 
De groepsindeling voor het nieuwe schooljaar ziet er als 
volgt uit: 
 
Groep 1/2: Juf Ellen (maandag t/m donderdag), juf 
Janet Lieth (vrijdag) 
 
Groep 3: Juf Truida (maandag, dinsdag, woensdag en 
vrijdag, juf Janet ( donderdag) 
 
Groep 4: Juf Sharon (maandag t/m donderdag), juf 
Truida op vrijdag. 
 
Groep 3/4 zit op vrijdagmorgen gecombineerd bij juf 
Truida. De rest van de week zitten de groepen 3 en 4 
gesplitst. Dit is mogelijk vanwege de gelden die we 
ontvangen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs 
en de subsidie ‘Extra handen in de klas’. We krijgen dit 
geld om de achterstanden in te lopen die de kinderen 
hebben opgelopen door de lockdowns i.v.m. corona. 
 
 

 
 
Groep 5/6: Juf Janet (maandag), juf Suzanne (dinsdag 
t/m vrijdag). 
 
Groep 7: Meester Klaas (maandag t/m donderdag), juf 
Annet (vrijdag) 
 
Groep 8: Meester Sander ( hele week). 
 

 
 
 

Tijd voor toekomst: 
De tweede pilot Tijd voor toekomst is inmiddels 
afgesloten. De ouders konden de werkstukken van de 
kinderen op school komen bekijken. De prullenbakken 
die zijn beschilderd door de kinderen in groep 5 t/m 8 
worden op verschillende plekken in de gemeente 
Oldambt geplaatst o.a. ook bij ons op het schoolplein! 
De kinderen hebben de afgelopen weken weer veel 
plezier gehad met de verschillende activiteiten ondanks 
dat het zo warm was. Ook het samen lunchen onder 
leiding van studenten van de studie Voeding en 
diëtetiek was zeer geslaagd, het was lekker en 
leerzaam. 
We zijn ook blij met de feedback die we van een aantal 
ouders hebben gekregen. Door Tijd voor toekomst 
krijgen onze kinderen de mogelijkheid om in aanraking 
te komen met bijv. wetenschap en techniek, 
programmeren, weerbaarheidstraining, muziek etc. Dit 
vinden we voor onze kinderen heel belangrijk.  
Tijd voor toekomst zal op onze school een vervolg  
krijgen. Dit zal denkelijk vanaf 1 oktober zijn, maar 
daarover ontvangt u na de vakantie meer informatie.  
 

 
 
Belrondes Kindcentrum Houwingaham: 
De afgelopen periode zijn er wekelijks gesprekken 
geweest met ouders uit de onderbouw, middenbouw en 
bovenbouw. Het is fijn om even persoonlijk met elkaar 
in gesprek te gaan en uw feedback te horen. De inhoud 
van de gesprekken wordt ook gedeeld met de collega’s 
zodat we bepaalde punten zo nodig op kunnen pakken. 
Na de zomervakantie gaan we weer verder met de 
belrondes. Het is de bedoeling om iedereen een keer te 
bellen.  
 

 
 
Buitenschoolse opvang in Drieborg: 
Mevr. Gisela Veld van Kinderopvang Gisela heeft 
aangegeven met de BSO (buitenschoolse opvang) te 
willen stoppen. Een aantal kinderen van onze school 
maken ook gebruik van de kinderopvang in Drieborg. 
We willen daarom op de school in Drieborg een 
buitenschoolse opvang organiseren, aangezien de 
meeste kinderen die gebruik maken van de BSO daar 
vandaan komen. 
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Onze Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen 
(SOOOG) werkt samen met Kinderopvang Winschoten 
(Kiwi). We zijn inmiddels aan het kijken hoe we de BSO 
vorm gaan geven en vanaf wanneer we de 
buitenschoolse opvang kunnen gaan starten. We 
vinden het namelijk heel belangrijk dat er een goede 
buitenschoolse opvang komt voor de kinderen. 
De kinderen uit Bad Nieuweschans die gebruik maken 
van de BSO in Drieborg zullen dan na schooltijd naar 
Drieborg worden gebracht.  
Mocht u gebruik willen maken van de BSO in Drieborg, 
dan kunt u dat doorgeven aan Kiwi. Dit kan telefonisch 
of per mail. Het telefoonnummer is: 
 
Telefoon:        0597-431844 
E-mailadres:   kiwi@kinderopvangkiwi.nl 
 

 

 

Sociaal Werk Oldambt/Marzanna: 
Marzanna is op het moment weer wekelijks op school 
aanwezig. 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  

 
 

Zomervakantie t/m 22 augustus: 
De kinderen hebben zomervakantie vanaf vrijdag 9 juli 
12 uur t/m zondag 22 augustus. Alle kinderen worden 
op maandag 23 augustus weer op school verwacht. 
We wensen iedereen alvast een hele fijne 
zomervakantie!!!!! 
 

 
 
Standaard mededelingen: 
 

 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! 
 

 
 

 

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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