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 23 januari 2016 2016-2017   nr. 19 

Nieuwsbrief 
Nieuws uit de school 

Nieuws van de Ouderraad: Schoolgeld 

Op 1 april wordt voor het 2e termijn het schoolgeld van uw 

rekening geïnd. Dit geldt voor de ouders, die meerdere kinderen 

hier op school hebben. Hebt u geen automatische incasso 

afgegeven, dan wordt u verzocht dit contant te betalen bij de 

Ouderraad of zelf over te maken op het volgende 

rekeningnummer: 

Rabobank: NL 05 RABO 0158843770 Vermeld bij de omschrijving 

de naam van het kind/kinderen en de groep(en). 

Schoolreisgeld: 

Denkt u er ook aan dat het schoolreisgeld vóór 1 april betaald 

moet worden. Dit kunt u doen bij de Ouderraad. De kosten 

hiervoor: 

- Groep 1 en 2     € 20,- per kind 

- Groep 3 t/m 7   € 25,- per kind 

- Groep 8   € 75,- per kind 

 

Dreumesuur: 

De data voor de dreumesuurtjes zijn weer bekend. Op 

onderstaande data vinden de dreumesuurtjes plaats: 

25 januari  19 april 

01 maart  31 mei 

29 maart  28 juni 

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. 

 

Even voorstellen.. 

Hoi allemaal, jullie hebben me vast wel al gezien in de klas, maar 

ik wil me graag nog wat beter voorstellen. Mijn naam is 

Natascha Dragstra, 31 jaar en ik woon in Ter Apel. Daar woon ik 

samen met mijn vriend Ferri en ons dochtertje Benthe. Ik hou, 

zoals iedere vrouw, van winkelen, daarnaast vind ik het heerlijk 

om lekker te wandelen in het bos of met een goed boek op de 

bank te zitten. Helaas voor dat laatste niet heel veel tijd meer 

met een 2- jarig meisje in huis.  

 

  
Harm Tiesingstraat 2 

7815 JJ Emmen 

: https://www.stfransschool.nl/  

: stfransschool@primenius.nl :    

0591-658985 

 

Belangrijke Data 

 24-1-2017 

Gr 5+6 naar Drents museum 

26-1-2017 

Gr 3+4 puzzeltocht in bos 

2-2-2017 

Gr 7 naar Gevangenismuseum 

Directie & locatieleider 

aanwezig 
Anja Maandag, dinsdag 

en donderdag 
 

 

https://www.stfransschool.nl/
mailto:stfransschool@primenius.nl
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Voordat ik hier op school kwam, was ik juf op een basisschool in 

Oranje. Hier gaf ik les aan anderstalige kinderen, groep 1+2. Ik ga er 

samen met de kleuters van groep 1 nog een gezellig en leuk 

schooljaar van maken. Willen jullie nog meer van me weten, komt 

gerust vragen! Tot snel!. Groetjes Natascha.  

 

Nieuws uit de groepen 

Groep 1  

Momenteel werken we in groep 1 aan het thema ‘Noordpool en 

Zuidpool’. Deze week hebben we een walrus geknutseld en  

hebben we gewerkt met de letter ‘n’ van Noordpool. Volgende 

week gaan we starten met een lettertafel, zodat ook de jongste 

kleuters op een speelse manier in aanraking komen met letters. 

Misschien kunt u het thuis nog eens met uw kind hebben over 

woorden die beginnen met deze letter. De komende twee weken 

mogen de kinderen voorwerpen meenemen die beginnen met deze 

letter, zodat die op de tafel tentoongesteld kunnen worden.  

Groep 2 

We zijn met de leerlingen van groep 2 druk aan het oefenen met het 

tellen van woorden in de zin en met het tellen van het aantal letters 

in een woord. Daarbij benoemen we de begin- midden en eindklank 

van woorden. Dit allemaal doen we onder het thema ‘Noordpool en 

Zuidpool’.  
 

Ik heb nog niet alle rapporten binnen. Wil iedereen z.s.m. het rapport 

inleveren?  

   Groep 3 en 4  

Ik heb nog niet alle rapporten binnen. Graag z.s.m. inleveren.  
 

Groep 3 lezen: Deze week ronden we kern 6 af met de 

wintersignalering. We herhalen alle letters. Graag thuis de 

tweetekenklanken extra oefenen (eu, ou, ui, ie, ei, au en ij). 

Donderdagmiddag vieren we een klein feestje, omdat we alle letters 

kennen. We gaan dan een letterspeurtocht doen in het bos. Wie 

kent alle letters en krijgt een letterdiploma?  

Groep 3 rekenen: We hebben een versje geleerd over de 

vijfstructuur: de volle 5 maakt het tellen gemakkelijk: je weet dat het 

5 rode kralen zijn, 1 witte erbij maakt dus 6. Je hoeft dus niet 1-2-3-4-5-

6 te tellen. Bijvoorbeeld bij een som 5 + 2, moeten de leerlingen gaan 

verder tellen 5, 6, 7. Verder besteden we veel aandacht aan het 

splitsen.  

Groep 4 spelling: Deze week maken we cito spelling.  

Groep 4 rekenen: De leerlingen werken allemaal aan hun eigen 

leerdoel in Snappet.  

Donderdagmiddag gaan we een puzzeltocht doen in het bos.  

Schoolregels 
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Groep 5 

Rekenen: We werken deze week aan het domein geld en we oefenen met verhaalsommen. 

Taal en spelling: We herhalen deze week de categorieën van spelling en de lessen van taal. 

Cito’s: Deze week hebben we de citotoets van spelling en beginnen we met begrijpend lezen. 

Dinsdag 24 januari gaan we naar het Drents Museum. We vertrekken om 8.15 uur. Graag om 

8.05 op school aanwezig zijn! 

Ik heb nog niet alle rapporten binnen. Wilt u dit inleveren? 

Groep 6 

Dinsdag 24 januari gaan we naar het Drents Museum. We vertrekken om 8.15 uur. 

Graag om 8.05 op school aanwezig zijn! Deze dag gaan we niet gymmen! 

Ik heb nog niet alle rapporten binnen. Wilt u dit inleveren? 

Rekenen: We oefenen deze week in het automatiseren van + / - sommen en 

deelsommen. Ook beginnen we woensdag met het maken van de Citotoets 

Spelling: We herhalen wat we de afgelopen 2 weken geleerd hebben. Ook maken we 

een begin met de Citotoets. Dit begint met een dictee. 

Groep 7 

Gevangenismuseum Veenhuizen: De leerlingen van groep 7 en 8 gaan donderdag 2 februari 

naar het gevangenismuseum. De leerlingen krijgen hierover deze week een briefje mee naar 

huis. 
 

Rekenen: Deze week werken we aan de doelen in ons werkpakket. Dit zijn doelen die we nog 

moeten halen of extra moeten oefenen. 
 

Taal en spelling: Deze week herhalen we de onderwerpen voor de toets. Volgende week 

maken we de taaltoets. Het Signaaldictee van hoofdstuk 5 maken we donderdag. 
 

CITO: Vorige week hebben de leerlingen de technisch lezen toetsen gemaakt. We gaan nu 

verder met spelling en begrijpend lezen. 
 

TOPO: De kinderen zijn begonnen met TOPOMASTERS op hun iPad. Zo leren ze eerst de 

Topografie van Nederland. 
 

Rapporten: Graag de rapporten inleveren. 

Groep 8 

Gevangenismuseum Veenhuizen: De leerlingen van groep 7 en 8 gaan donderdag 2 februari 

naar het gevangenismuseum. De leerlingen krijgen hierover deze week een briefje mee naar 

huis. 

Rapporten: Nog niet alle leerlingen hebben hun rapport ingeleverd. Willen de leerlingen deze 

week hun rapport meenemen naar school. 

Rekenen: We werken ook deze week nog in ons werkpakket, 

Taal en Spelling: We gaan deze week de moeilijke opdrachten van taal herhalen. Met spelling 

gaan we veder in thema 5. De leerlingen hebben deze week het controledictee. 

LOVS Cito: De komende week gaan we verder met de Cito’s van het schooljaar. Zodra we alle  
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Cito’s achter de rug hebben, krijgen de leerlingen een 

uitnodiging mee voor hun eindgesprek van het voortgezet 

onderwijs. 

In april maken de leerlingen nog een Route-8 toets. Deze is 

alleen maar bedoeld om te kijken of  

de school het juiste advies aan de leerlingen heeft gegeven. 

 

Open dagen VO:  

Ter herinnering staan hieronder alle komende open dagen nog 

een keer. 

 Woensdag 25 januari:  Carmel College van 13:30 – 

16:30 en van 18:30 – 21:00  

 Woensdag 01 februari: Hondsrug College van 14:00 – 

21:00 

 Woensdag 08 februari: Terra Emmen van 13:30 – 16:00 

en van 18:30 – 21:00  

 

  

 

  Jarig deze week  

23-1-2017 

  Angelita Kooistra  

  25-1-2017 

 Margret Bakker 

 

 26-1-2017 

   Reina Wolters 

 

 

 

 

Van harte 

gefeliciteerd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


