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19 september 2016 2016-2017   nr. 04 

Nieuwsbrief 
Nieuws uit de school 
 

Koffieochtend. 

Komende woensdag,21 september, om 8.45 is er weer een 

koffieochtend. Het thema is schooljaar 2016/ 2017.  

U krijgt praktische en inhoudelijke informatie over hoe ons 

onderwijs wordt vorm gegeven en de veranderingen die er aan 

komen. 

Wij hopen zoveel mogelijk ouders te verwelkomen. 
 

Dreumesuur. 

Het eerste dreumesuurtje staat weer gepland op woensdag 28 

september. De tijden zijn:  

 voor de groep van 1-2 jaar en hun ouder of oppas van 9.00 – 

10.00 uur.  

 Voor de groep van 2-4 jarigen van 10.30 - 11.30 uur. 

Op de kalender staan alleen de data tot en met december 

ingepland. De data vanaf januari 2017 zijn nog niet bekend. 
 

Gymzaal. 

Vanuit de media heeft u wellicht vernomen dat er legionella is 

aangetroffen in onze gymzaal. De kinderen douchen niet en 

drinken geen water. De leerkrachten zijn op de hoogte. Verder is 

er geen reden tot directe zorg. De lln. gaan wel gewoon naar 

de gym. 
 

Klasbord. 

Via de app klasbord kunt u de klas van uw kind(eren) volgen. Er 

worden foto’s en/of mededelingen op geplaatst. Vanaf deze 

week is elke klas ‘actief’. 

  

Harm Tiesingstraat 2 

7815 JJ Emmen 

: www.stfransschool-skod.nl 

: sintfransschool@skod.nl 

: 0591-658985

 

Belangrijke Data 

 21-9-2016  

koffieochtend 8.45 uur. 

28-9-2016  

dreumesuurtje 
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Nieuws uit de groepen 

Groep 1 & 2 

Thema ‘Een nieuw schooljaar’  

Ook deze week hebben we nog gewerkt over het nieuwe 

schooljaar. De kinderen hebben geleerd voorwerpen te  

ordenen van dik- dun of kort- lang. Daarnaast zijn we druk 

bezig met de cijfers. Groep 1 oefent de cijfers 1 t/m 6 d.m.v.  

allerlei oefeningen. Groep 2 is bezig met de cijfers 1 t/m 20.  

Daarnaast heeft groep 2 de letter ‘j’ van juf geleerd.  
 

Ook volgende week werken wij nog over dit thema. Dit is dan 

de laatste week. Wilt u aan het eind van deze week uw kind  

een tasje meegeven, zodat de gemaakte werkjes meekunnen?  
 

Klasbord 

Afgelopen week heeft uw kind een uitnodiging gekregen voor 

Klasbord. U kunt u aanmelden bij klasbord om de klas te volgen! We 

zullen regelmatig foto’s en/of mededelingen hierop plaatsen. Om 

aan te melden bij de klas, gaat u naar  

de website https://web.klasbord.nl  of download u de Klasbord- app. 

Om je aan te melden bij groep 1/2  voert u de unieke klascode  

TQQ XAN in.  

 

Groep 3 & 4  

We hebben een nieuw meisje in groep 3. Dewi heel veel 

plezier!  

Groep 3 

Lezen:  

Volgende week maandag (26 september) hebben wij de 

eerste lettertoets en leestoets. Het is van belang om komende 

week iedere avond 5 tot 10 minuten veilig en vlot te oefenen! 

Deze week leren we de letter r van rem en de letter v van vis.  

Rekenen:  

In de klas oefenen we met de bussommen t/m 6. We doen dit 

op een speelse manier. De leerlingen mogen dit naspelen in de 

klas.  

Groep 4 

Taal: We oefenen tijdens de taalles met voorzetsels. Een 

voorzetsel kun je voor een ander woord zetten. Het geeft een 

plaats of tijd aan. Ik hang mijn jas aan de kapstok. De bal ligt 

voor de bank. Donderdag hebben wij de taaltoets.   
 

Groep 5 

Rekenen: Deze week werken we aan het domein tijd. Vooral het 

klokkijken komt aan bod. In de klas merk ik dat veel kinderen hier nog 

moeite mee hebben. Thuis kunt u het klokkijken ook stimuleren en 

oefenen.  

Verder oefenen we deze week de tafel van 6. 

Schoolregels 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.klasbord.nl/
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Spelling: Woensdag hebben we het controledictee van hoofdstuk 1. De kinderen kunnen deze 

woorden ook thuis oefenen. 
 

Taal: Vrijdag hebben we de taaltoets. 

 

Groep 6 

Rekenen: We gaan deze week verder met het domein “Optellen en aftrekken tot 1.000.  
 

Taal/Spelling: Zowel met taal als spelling beginnen we deze week aan hoofdstuk 2. Tijdens 

spelling behandelen we de volgende categorieën: woorden met ng, au, auw, ou, ouw en de i 

die klinkt als de ie. Maandag krijgen de kinderen de woorden uit het nieuwe hoofdstuk mee 

zodat u ze thuis met uw kind kunt oefenen. 
  

Klasbord: Afgelopen donderdag heeft uw kind een uitnodiging meegekregen voor het 

aanmelden op het klasbord van groep 6. Wanneer u zich aanmeldt, blijft u op de hoogte van 

gebeurtenissen en mededelingen van groep 6.  

 

Groep 7 

Rekenen:  

We zijn de afgelopen week begonnen met het metriekstelsel en het vermenigvuldigen en 

delen bij kommagetallen. 
 

Taal en spelling:  

Deze week gaan we hoofdstuk 1 afronden. We maken de taaltoets en het controledictee. Het 

werkwoord gedeelte gaat over de tegenwoordige tijd en het niet werkwoord gedeelte over 

CHT NG en I als IE woorden. 
 

Klasbord:  

De kinderen hebben een uitnodiging meegekregen voor klasbord. U kunt zich hier voor 

aanmelden met de klascode. Zo kunt u het nieuws van onze klas volgen. Indien u geen 

uitnodiging (brief) heeft gekregen, kunt u deze halen in de klas. 

Groep 7 & 8 

Rekenen: 

Deze week gaan we werken met een verhoudingstabel. 
 

Taal en spelling: 

Deze week ronden we thema 1 af. We maken het controledictee en de taaltoets. 
 

Klasbord: 

De leerlingen hebben afgelopen week de code van klasbord mee naar huis gekregen. 

Hiermee kunt u zich aanmelden voor klasbord. Aanvullende informatie voor groep 8 wordt via 

deze tool vermeld.  
 

Skoolchoizz: 

Ook dit jaar organiseren de scholen van het voortgezet onderwijs een voorlichtingsdag. Op 

deze middag en/of avond kunt u voor het eerst kennismaken met de verschillende scholen in 

Emmen. Dit jaar is deze informatiebeurs op woensdag 26 oktober van 13:00 uur – 20:00 uur in 

het Hampshire Hotel in Emmen. 
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VAN DERDEN 

 

 

 

 

  Jarig deze week: 

22-9-2016 

Elena  Oosting 

  

 

Van harte 

gefeliciteerd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


