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Nieuwsbrief 

Nieuws uit de school 

Schooreisjes en schoolkamp 

De schoolreisjes en schoolkamp zitten er weer op. Gelukkig hadden 

we het weer mee. De schoolreisjes en schoolkamp waren geslaagd, 

de kinderen hebben zich goed vermaakt. We willen de ouders 

bedanken die mee hebben geholpen in de begeleiding en/of 

organisatie van de dag. Namens het team, BEDANKT! 

 

Color run 

We zijn blij dat er zoveel kinderen zich hebben opgegeven voor de 

color run we maken er 5 juli een sprankelende activiteit van. Voor 

vragen en verdere informatie kunt u terecht bij leden van de 

ouderraad. 

 

Shirts  

Nog niet iedereen heeft het schoolshirt ingeleverd. Gelieve dat zo 

snel mogelijk te doen, ongewassen, bij één van de leden van de 

ouderraad. Namens de Ouderraad, alvast bedankt. 

 

Biebbus 

De komende week is de bibliobus er dit schooljaar voor het laatst. De 

kinderen kunnen alleen hun boeken nog inleveren! 

 

Vakantiebieb-app van de bibliotheek 

Lees deze zomer e-books op een tablet met vakantieBieb-app  

Downloaden is mogelijk vanaf 1 juni.  

Voor meer informatie kijk op: www.vakantiebieb.nl  

 

Telefoonnrs. / ‘appverkeer’ 

Als team hebben we afgesproken niet meer via app te reageren op 

berichten van ouders. Concreet betekent dit, dat juf Ellen de 

groepsapp van groep 3 heeft verlaten. ‘Mobiele nummers’ worden 

niet uitgewisseld en teamleden reageren niet op telefoontjes.  

Als er zaken spelen legt u dan a.u.b. contact via school! 

Na de vakantie gaan we werken met klasbord voor elke groep. Via 

dit middel kunnen wij als leerkrachten / team, zaken communiceren 

die relevant zijn voor uw kind(eren). 

  
Harm Tiesingstraat 2 

7815 JJ Emmen 
: www.stfransschool.nl  

: stfransschool@primenius.nl 

: 0591-658985 

 

Belangrijke Data 

4-7-2016 

Ouderraad 

5-7-2016 
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Nieuws uit de groepen 

Groep 1 & 2 

Maandagavond 4 juli gaan we het kleuterlokaal schoonmaken. 

We beginnen om half zeven. Graag eigen schoonmaak-

middelen meenemen.  
 

Alle ouders en kinderen bedankt voor het leuke schoolreisje!! 

Het was een gezellige dag.  

 

Groep 4 

Rekenen: Deze week werken we verder aan de tafels en 

daarnaast ook aan sommen tot 100. 
 

Spelling: Deze week hebben we het parkeerweekdictee. Hierin 

komen de woorden van de laatste hoofdstukken terug. 
 

Taal: We hebben het taalboek uit. We herhalen de belangrijkste 

dingen van het afgelopen jaar. 

 

Groep 5 

Rekenen: Deze week leren splitsen en samenstellen van getallen 

tot 10.000. 
 

Spelling: Maandag hebben we het parkeerweekdictee. Dit 

dictee gaat over de woorden van hoofdstuk 9 en 10. Verder 

herhalen we de verschillende categorieën.  
 

Taal: We werken in het boekje van woordenschat. 

Alle kinderen en ouders bedankt voor het schoolreisje. We 

hebben een leuke dag gehad!! 

Groep 6 

Rekenen: We gaan deze week verder met de deelsommen. 
 

Taal: Maandag maken we de taaltoets van hoofdstuk 10. 
 

Spelling: We hebben afgelopen week hoofdstuk 10 afgerond en 

maken deze week het parkeerweekdictee. 

 

 

 

 

 

  Jarigen deze week: 

8-7-2016 

  Hilda Possemis 

 

 

 

 

Hartelijk gefeliciteerd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


