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03 oktober 2016 2016-2017   nr. 06 

Nieuwsbrief 

Nieuws uit de school 

Beeldcoach opleiding 

Juf Linda (MIB) doet de opleiding tot beeldcoach. Hiermee kan 

ze de leerkrachten coachen en begeleiden d.m.v. filmopnames 

die ze maakt in de groep. Deze begeleiding is gericht op de 

leerkracht en worden alleen intern gebruikt. 

Binnenkort kunt u haar dus met een camera door school zien 

lopen. 

Hebt u hier vragen over, stel deze gerust. 
 

Start Kinderboekenweek. 

Woensdag start weer de jaarlijkse Kinderboekenweek. Thema is 

‘Voor altijd jong’. Deze Kinderboekenweek vinden er allerlei 

activiteiten plaats. Waaronder ook weer de voorleeswedstrijd.  
 

Stagiaires. 

Deze week zijn er 2 studenten begonnen met hun stage. Eén 

student zal op de dinsdag bij de kleuters zijn. In groep 3&4 zal op 

de maandag en dinsdag de andere stage lopen. In de 

volgende nieuwsbrief stellen ze zich aan u voor. 
 

  Aanwezigheid directie. 

Volgende week is er alleen op de woensdag en vrijdag directie 

aanwezig. Dit vanwege studie/cursusdagen en afspraken. 

Nieuws uit de groepen 

Groep 1 & 2 

Thema: Kinderboekenweek ‘Voor altijd jong’  

We zijn begonnen met het thema van de Kinderboekenweek 

‘Voor altijd jong’. Afgelopen week zijn we bezig geweest met 

het serreren. De kinderen leren een ketting rijgen volgens een 

vast patroon.  

Ook komt het oefenen van de vormen hier in terug (cirkel, 

vierkant, driehoek, rechthoek).  

Groep 2 leert naast deze vormen ook het ovaal en de ruit. 

Verder hebben we de letter S geleerd afgelopen week.  

Deze week gaan we verder met het thema. Denkt u eraan om 

een foto mee te nemen van opa/oma. De foto’s komen tijdens 

het thema in de klas te hangen. Voor de hefstsvakantie krijgt u 

deze foto’s terug.  

 
Harm Tiesingstraat 2 

7815 JJ Emmen 

: www.stfransschool-skod.nl 
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Groep 3 en 4  

Kinderboekenweek: Deze week beginnen we met werken over het 

thema ‘voor altijd jong’.  
 

Voorleeskampioen: Vrijdag houden wij een voorleeswedstrijd in de 

klas. Kinderen die mee willen doen, moeten zelf een verhaaltje 

kiezen en thuis oefenen. Vrijdag kiezen wij een winnaar! Veel 

plezier met oefenen.  
 

Groep 4 spelling: Vrijdag hebben de leerlingen het signaaldictee. 

Ze kunnen thuis oefenen met Bloon. Het gaat om woorden met 

een f of v en om woorden waar je de letter u wel hoort, maar niet 

schrijft.  
 

Groep 4 rekenen: We zijn bezig met sommen t.m.  20. De leerlingen 

mogen een wisbordje gebruiken. Ze begrijpen het dan beter. Blijf 

thuis aandacht besteden aan sprongen van 2, 5 en 10.  
 

Groep 3 lezen: We zijn vorige week begonnen met de 

leesspelletjes. Erg leuk! Blijf thuis veel lezen.  
 

Groep 3 rekenen: We hebben een winkel in de klas. De kinderen 

gaan met geld betalen.  

 

Groep 5 

Rekenen: We werken deze week nog aan de betekenis van 

getallen tot 1000. We gaan tellen in sprongen van 10, 50 en 100 en 

we gaan tellen in handige groepen. 

Verder werken we aan de tafel van 8. 
 

Spelling: Vrijdag hebben we het signaal dictee van hoofdstuk 2.  
 

Woensdag starten we met de Kinderboekenweek. Het thema is: 

‘Voor altijd jong’. We zullen hierover gaan werken in de klas. Het 

zou leuk zijn als alle kinderen een foto van opa, opoe of oma mee 

nemen, hier gaan we iets mee doen. 

Wilt u er aan denken dat de kinderen de IPad opgeladen mee 

naar school krijgen? Het gebeurt nog te vaak dat de kinderen 

geen IPad mee hebben of dat de IPad leeg is. Zo kunnen de 

kinderen niet werken.  

 

Groep 6 

Rekenen: We gaan verder met het domein ‘Lengte en Omtrek’. 

Afgelopen week hebben de leerlingen een tafeltoets gemaakt. 

Naar aanleiding hiervan krijgen de leerlingen de opdracht om 

bepaalde tafels zo nodig thuis verder te oefenen. 
 

Taal en Spelling: We werken in hoofdstuk 2. Afgelopen vrijdag 

hebben we van spelling het signaaldictee gemaakt. We oefenen 

nu verder aan de categorieën.  

Schoolregels 
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Voorleeskampioen: In het kader van de Kinderboekenweek, die 

woensdag van start gaat, kiezen we ook weer een 

voorleeskampioen uit de klas. Alle kinderen lezen een stukje 

voor. Hieruit kiezen we een winnaar. Thuis kunnen de kinderen 

alvast oefenen. 

 

Groep 7 

Rekenen: Vorige week hebben we een herhaling gehad van de 

eerste stappen bij breuken. We gaan deze week verder met 

breuken en de koppeling met procenten en kommagetallen. 

Hiervoor krijgen de kinderen huiswerk mee. Ze moeten dit uit het 

hoofd leren. 
 

Taal/spelling: We werken in hoofdstuk 2 van spelling en taal. 

Volgende week zal de taaltoets zijn en daar zijn de kinderen nu 

voor aan het oefenen. Deze week is het signaaldictee van 

spelling. Het gaat om woorden met een C als K en een C als S. 

Daarnaast de EI en de IJ. Volgende week is het controledictee. 
 

Voorleeskampioen: Alle kinderen gaan voorlezen in de klas. Ze 

kiezen een stukje uit een boek dat ongeveer 3 minuten duurt. 

Dit gaan ze oefenen en daarna voorlezen in de klas. We letten 

op verschillende zaken tijdens het voorlezen zoals: 

tempo(wisselingen), stemgebruik, emotie, publiek aankijken, 

publiek meevoeren in het verhaal en het moet goed 

verstaanbaar zijn. De klassenkampioen gaat onze groep 

vertegenwoordigen op school. Vervolgens zal de 

schoolkampioen de school gaan vertegenwoordigen. 
 

Project: De kinderen gaan deze week met het laatste thema 

aan het werk van dit blok. De thema’s zijn: Zuid-Europa, 

Industriële revolutie en voeding. 

 

Groep 8 

Rekenen: Wij hebben de laatste 2 weken aan verhoudingen 

gewerkt. Daarbij valt op dat er nog steeds kinderen zijn die de 

tafels en deeltafels t/m 10 niet helemaal geautomatiseerd 

hebben. Deze leerlingen moeten thuis de tafels extra gaan 

oefenen.  

Deze week gaan we verder met het cijferend vermenigvuldigen 

en de staartdeling bij grote getallen. 
 

Taal en spelling: deze week hebben we het signaaldictee van 

spelling. Volgende week hebben de leerlingen dan het 

controledictee. Deze week hebben we de herhalingsweek van 

taal. Deze toets is ook volgende week. 
 

 

 

 

  Jarig deze week: 

3-10-2016 

Michaela Altena  

 3-10-2016 

Carina Oosting 

 

Van harte 

gefeliciteerd! 
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Kinderboekenweek:  

Deze week start de Kinderboekenweek. Het thema is: ‘Voor altijd jong'. Ook wij zullen hier in de 

klas aan gaan werken. Ook de voorleeswedstrijd is daar weer een onderdeel van.  

De leerlingen, die mee willen doen, gaan allemaal een stukje uit een boek voorlezen. Aan de 

hand van een juryblad, beoordelen we wie de voorleeskampioen is van groep 8. Deze gaat 

strijden met de leerlingen van de andere groepen om de voorleeskampioen van de school te 

worden. De winnaar strijdt mee voor om de titel ‘voorleeskampioen van Emmen’. 

 

VAN DERDEN 

 Grote voorleeswedstrijd voor opa's en oma's in de Kinderboekenweek 

Kan jouw opa of oma heeeeeel mooi voorlezen? Lekker spannend zodat je op het puntje van 

je stoel zit.... of je kussen vasthoudt tijdens het luisteren omdat het 

zo zielig is? 

Dan is dit de kans om jouw opa of oma eens in het zonnetje te 

zetten! En anderen mee te laten genieten.  

De Kinderboekenweek (5-16 oktober) gaat dit jaar over oma's en 

opa's en het thema is: Voor altijd jong.  

Op zondagmiddag 9 oktober is er tijdens de Opa en Oma middag 

in de centrale bibliotheek in Emmen (aan het Noorderplein) een voorleeswedstrijd voor Opa's 

en Oma's.  Een jury kiest de best voorlezende opa of oma van de gemeente Emmen en jij komt 

natuurlijk aanmoedigen! Het verhaal dat wordt voorgelezen moet wel een kinderverhaal zijn.     

Geef je opa of oma op vóór 3 oktober bij kinderboekenweek@bibliotheekemmen.nl 

We hebben deze gegevens nodig: 

 Je eigen naam en leeftijd. 

 de naam van je opa of oma  

 jullie favoriete boek dat wordt 

voorgelezen 

 telefoonnummer en e-mailadres van je 

opa of oma.  

Het is natuurlijk de bedoeling dat jullie samen 

komen op deze middag!  
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Sc Heerenveen op zoek naar voetbaltalent 

tijdens Jonger Oranje Talentendag 
Speuren naar nieuwe Hakim Ziyech 

 

Voetballen in een shirt van een profclub zoals sc Heerenveen, dat is een droom voor veel 

kinderen. Woensdag 19 oktober, in de herfstvakantie, kan deze droom in vervulling gaan. 

Sc Heerenveen gaat namelijk tijdens de Jonger Oranje Talentendag op zoek naar 

voetbaltalent in de regio Noordoostpolder. Locatie van deze voetbaldag is het complex 

van asv Dronten.  

 

De hele dag voetballen, nieuwe vriendjes en vriendinnetjes maken en uitgebreid bekeken worden 

door de scouts van sc Heerenveen. Dat zijn de ingrediënten waar ruim 274 jongens en meisjes – 

geboren tussen 2005 en 2011 – van smullen tijdens de Jonger Oranje Talentendag bij asv Dronten. 

 

Tijdens de Jonger Oranje Talentendag wordt een 4 tegen 4 toernooi gespeeld en krijgen de keepers 

een speciale clinic onder begeleiding van professionele keeperstrainers. Alle jongens en meisjes 

krijgen de kans om hun droom te verwezenlijken: een stage bij sc Heerenveen en/of een plek in de 

Jonger Oranje (regio)selectie. 

De scouts van sc Heerenveen selecteren tijdens de Jonger Oranje Talentendag de beste 

spelers voor de drie Jonger Oranje Regioselecties ‘Noordoostpolder’ in de leeftijdscategorieën 

Onder 9 jaar, Onder 11 en Onder 13. Zij gaan meedoen aan de grote Jonger Oranje Finals aan 

het einde van het seizoen. Daar worden drie Jonger Oranje teams geselecteerd door de 

scouts van alle meewerkende profclubs. Jonger Oranje is het talententeam dat een seizoen 

lang tegen profclubs speelt en deelneemt aan internationale toernooien. 

 

Sinds de oprichting in 2007 hebben meer dan 85 kinderen via Jonger Oranje de overstap 

gemaakt naar een profclub. Een recent voorbeeld daarvan is Adam Zaian (12), hij speelde 

afgelopen seizoen in Jonger Oranje O13. Tijdens zijn periode bij Jonger Oranje is Adam positief 

opgevallen bij de scouts van FC Utrecht. Komend seizoen mag hij zijn voetbalkwaliteiten laten 

zien bij de jeugdopleiding van de Domstedelingen. 

 


