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12 september 2016 2016-2017   nr. 03 

Nieuwsbrief 

Nieuws uit de school 

 

Kalender. 

U heeft de informatieve kalender gekregen. Het is van belang 

dat u deze bewaart. Hij bevat namelijk belangrijke informatie 

voor dit schooljaar. Mocht blijken dat u de kalender niet heeft 

ontvangen, kunt u bij directie alsnog een exemplaar halen. 

 

Informatieavonden. 

Afgelopen week zijn de informatie avonden geweest. We willen 

de ouders die aanwezig waren bedanken voor hun positieve 

betrokkenheid.   

Wij als team doen ons best om u zo goed mogelijk van 

informatie te voorzien, en besteden veel tijd aan het 

voorbereiden van deze bijeenkomsten. Het geeft blijk van 

betrokkenheid en waardering wanneer u aanwezig bent. 

 

De veranderingen in onderwijsland gaan snel en door aanwezig 

te zijn bij informatieve bijeenkomsten blijft u op de hoogte van 

de ontwikkelingen van de school. 

We moeten concluderen dat de opkomst te laag was, om het 

volgend schooljaar in dezelfde vorm aan te bieden. Samen 

gaan we op zoek, naar een manier om te zorgen dat onze 

samenwerking verbetert. Wanneer u tips/aanbevelingen hebt 

horen wij dat graag. 

Dinsdag 13 september om 18.45 is de eerste ronde  van de 

algemene ouderavond van groep 7, u heeft ook de 

mogelijkheid om tijdens de tweede ronde aan te sluiten deze 

start om 19.30. We hopen zoveel mogelijk ouders te 

verwelkomen. 

 

Afwezigheid juf Linda. 

Woensdagmiddag zal juf Linda i.v.m. haar studie niet aanwezig 

zijn. Juf Linda is onze identiteit coördinator en zij zal daarvoor dit 

schooljaar een aantal studiemiddagen hiervoor volgen. De data 

staan alvast op de kalender. Uiteraard wordt er voor vervanging 

gezorgd. 

 

Nieuws uit de groepen 

  

Harm Tiesingstraat 2 

7815 JJ Emmen 

: www.stfransschool-skod.nl 

: sintfransschool@skod.nl 

: 0591-658985

 

Belangrijke Data 

13 september Ouderraad 

13 september 

informatieavond groep 7 

14 september juf linda 

afwezig 

21 september koffieochtend 
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Groep 1 & 2 

We zijn deze week begonnen met het thema ‘Een nieuw schooljaar’ 

van schatkist. De kinderen hebben een verhaal gehoord over Rikkie, 

die het erg spannend vindt om naar school te gaan. Gelukkig gaan 

de kriebels in zijn buik over en vindt Rikkie het fijn op school!  

 

De kinderen knutselen deze week Pompom en spelen een 

rekenspelletje met de dobbelsteen. De kinderen leren de tekens op 

een dobbelsteen herkennen. Naast deze activiteiten hebben we 

geleerd woorden te verdelen in klankgroepen. De kinderen kunnen 

dit heel erg goed! Volgende week gaan we verder met dit thema.  

Groep 3 en 4  

Woensdagmiddag ben ik afwezig i.v.m. mijn studie.  

Lezen groep 3 : We beginnen straks met kern 1 ‘Beestenboel’. In kern 

start hebben de leerlingen de eerste vier letters geleerd: i, k, m, en s. 

In kern 1 leren we de volgende letters: p – aa – r – e – v. U ontvangt 

het veilig en vlot boekje, waarmee u thuis moet oefenen. Graag 

iedere dag 15 minuten.  

Rekenen groep 3 : In de klas oefenen we met de getallen t/m 10. 

Kinderen moeten een getal kunnen plaatsen op de getallenlijn. We 

beginnen ook met het + teken, dit oefenen we d.m.v. de 

bussommen.   

Lezen groep 4: Het is van belang dat uw kind veel leeskilometers 

gaat maken.  

Rekenen groep 4: We zijn druk bezig met het maken van sommen 

t/m 20.  

Spelling groep 4 : De kinderen hebben vrijdag het signaaldictee. Het 

gaat om het schrijven van woorden met aan het begin en aan het 

eind 2 medeklinkers. Bijvoorbeeld: klas, tent en juist. U kunt thuis 

oefenen d.m.v. www.bloon.nl  

Groep 5 

Rekenen: Deze week gaan we werken aan het domein geld. 

Verder leren we de tafel van 4. 

Spelling: Dinsdag hebben we het signaaldictee van hoofdstuk 

1. Op het blaadje wat de kinderen hebben meegekregen 

staan de woorden, deze kunnen de kinderen oefenen.  

Schoolregels 
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Ik merk dat er thuis wordt geoefend, zowel met de tafels als met spelling. Geweldig!! 

Alle kinderen en ouders bedankt voor het leuke verjaardagsfeest. Ik ben goed 

verwend en we hebben een leuke dag gehad! 

 

Groep 6 

Rekenen: Deze week werken we aan het domein “Optellen en aftrekken tot 1.000”.   

We leren om getallen cijferend van elkaar af te trekken of bij elkaar op te tellen.            

Ik heb gemerkt dat veel van de tafels weggezakt zijn in de zomervakantie. In de klas 

oefenen we de tafels, wilt u dit thuis ook gaan oefenen? 

Spelling: Afgelopen vrijdag hebben we het signaaldictee van hoofdstuk 1 gemaakt. 

Komende week zullen we de categorieën die we nog lastig vinden uit het 1e hoofdstuk 

gaan oefenen. 

Taal: Volgende week maken we de toets van hoofdstuk 1.   

Groep7: 

Informatieavond: A.s. dinsdag is de informatieavond van groep 7. We beginnen om 19:00 uur.  

Rekenen: We gaan bezig met het gemiddelde berekenen en lengte en omtrek. 

Taal/spelling: Deze week maken de kinderen het signaaldictee. Hierin zit ook het 

werkwoorddictee.  

Groep 8 

Rekenen: 

De kinderen hebben hun eerste huiswerk meegekregen. Het is de bedoeling dat ze elke week 

4 bladzijden maken. Ze leveren hun huiswerk een week later weer in. 

Vorige week zijn we bezig geweest met het omrekenen van lengtematen. Aankomende week 

gaan we werken aan 2D en 3D figuren. En We gaan bezig met het vergroten en verkleinen van 

afbeeldingen. 

Taal en Spelling: 

Deze week hebben de leerlingen het signaaldictee van spelling. Bij taal besteden we 

aandacht aan de herhaling van thema 1. 

VAN DERDEN 
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  Jarig deze week: 

11-9-2016 

Marinus Altena  

 13-9-2016 

Adam Hassan  

14-9-2016 

   Isabella Barros Da Costa 

 

 

Van harte 

gefeliciteerd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


