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 30 januari 2016 2016-2017   nr. 20 

Nieuwsbrief 
Nieuws uit de school 

Carnaval: 

Het carnavalsfeest op de Sint Fransschool vindt dit jaar plaats op 

maandag 27 februari. Alle leerlingen mogen deze dag verkleed 

op school komen. Het feest duurt tot 12:00 uur. ’s Middags zijn de 

leerlingen vrij. De leerlingen hoeven deze dag geen eten en 

drinken mee te nemen naar school. 

Nieuws uit de groepen 

Groep 1 

Dit was alweer de laatste week over het thema Noord – en 

Zuidpool. We zijn nog druk aan de slag geweest met de werkjes 

en tijdens de kring hebben we geleerd wat tegenstellingen zijn.  

Volgende week gaan we beginnen aan een nieuw thema, 

passend bij het boek: ‘De kleine walvis’. Bij het boek is een leuke 

app te downloaden, misschien leuk om alvast eens samen met 

de kinderen naar te kijken! De app is te downloaden via de 

appstore.  

Groep 2 

We werken deze week over het boek: ‘De kleine walvis’. In dit 

boek maken de kinderen kennis met Boy. Boy woont aan zee 

met zijn vader. Boys vader is visser en is hele dagen van huis. Boy 

voelt zich dan erg eenzaam en als na een zware storm een 

kleine walvis aanspoelt, neemt hij die mee naar huis. Er ontstaat 

een hechte vriendschap. Maar walvissen kunnen toch niet 

wonen in een badkuip? Tijdens dit thema leren we de letter  

‘B’ van Boy en ontdekken we wat spiegelen is. Bij het boek is een 

leuke app te downloaden, misschien leuk om alvast eens samen 

met de kinderen naar te kijken! De app is te downloaden via de 

appstore.  

Wil iedereen z.s.m. de rapporten inleveren? 
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Groep 3 & 4 

Denken jullie aan de rapporten?  

Groep 3 lezen: Deze week beginnen we in kern 7 van VLL. We nemen 

ook de leestoetsen af. Ze krijgen vanmiddag een nieuw boekje mee 

naar huis om te oefenen.  

Groep 4 spelling: Donderdag en vrijdag hebben wij het 

controledictee en de taaltoets van hoofdstuk 5.  

Groep 4 rekenen: We maken deze week de citotoets van rekenen.  

Groep 5 

Maandag gaan we naar het Hunebedcentrum. De kinderen moeten 

gewoon om half 9 op school zijn. 

Rekenen: Deze week werken de kinderen aan hun eigen leerdoelen 

op Snappet. Daarnaast maken we de citotoets van rekenen. 

Spelling: Donderdag hebben we het controledictee van hoofdstuk 5. 

Dat zijn de woordjes met ij, au(w), ou(w) en –ig.  

Taal: Vrijdag hebben we de taaltoets van hoofdstuk 5. 

Groep 6 

We gaan maandag naar het hunebedcentrum! We beginnen 

gewoon om half 9. 

Rekenen: We werken deze week aan het domein ‘geld’.  

Spelling: Donderdag maken we het controledictee van hoofdstuk 5. 

Taal: We herhalen deze week wat de afgelopen periode aan bod is 

gekomen. 

Groep 7 

Gevangenismuseum Veenhuizen: De leerlingen van groep 7 en 8 

gaan donderdag naar het gevangenismuseum. Alle leerlingen 

worden om 08:10 uur op school verwacht.  

Taal/spelling: We ronden hoofdstuk 5 af met de taaltoets en het 

controledictee. Daarnaast maken we ook de Citotoets van spelling. 

Rekenen: Deze week maken we de Cito toets van rekenen. 

Rapporten: Ik heb nog niet alle rapporten. Graag deze week 

inleveren. 

Groep 8 

Gevangenismuseum Veenhuizen: De leerlingen van groep 7 en 8 

gaan donderdag naar het gevangenismuseum. Alle leerlingen 

worden om 08:10 uur op school verwacht.  

Rapporten: Nog niet alle leerlingen hebben hun rapport ingeleverd. 

Willen de leerlingen deze week hun rapport meenemen naar school. 

Schoolregels 
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Rekenen: We werken ook deze week nog in ons werkpakket. 

Daarnaast maken we een start  

met Cito Rekenen M8. 

Taal en Spelling: Deze week starten we in thema 6. Daarnaast 

maken we de Cito Spelling M8. 

 

OPEN DAGEN VO:  

Ter herinnering staan hieronder alle komende open dagen nog 

een keer. 

 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  

3-2-2017 

Dilayla Wolters  

 

 

 

 

Van harte 

gefeliciteerd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


