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03 april 2017  2016-2017   nr. 28 

Nieuwsbrief 
Nieuws uit de school 

Vastenactie:  

Alle kinderen krijgen maandag een vastenactiedoosje mee. De 

kinderen mogen geld verzamelen voor El Salvador, een land in 

Midden-Amerika. De vastenactiedoosjes moeten ingeleverd 

worden voor vrijdag 13 april bij de leerkracht.  
 

Renovatie plein 

Beste ouders, het is zover: we gaan van start met de renovatie van 

ons plein. Op de koffieochtend van 23 maart heeft de 

leerlingenraad het plan gepresenteerd aan u als ouders en aan de 

buurtbewoners. Bijna alle buurtbewoners hebben hun 

handtekening gezet op het toestemmingsformulier.  

De gemeente en de wijk dragen beide bij aan het hele plan en 

John van Meekeren is akkoord met ons aandeel in de investering. 

Het openbare deel van het plein en het hekwerk bij het kleuterplein 

worden als eerste aangepakt.  

Wij houden u op de hoogte van de voortgang. 

 

Stemmen op school 

Alle kinderen, meesters en juffen, 

mochten vandaag hun stem 

uitbrengen op de partij naar hun 

keuze. 

Er waren in totaal 4 partijen: 

1.       van kip 
 

2. Partij voor de kuikens 

3. De kippenclub 

4. De kipjes 

Elke partij had 3 namen bedacht voor de kuikens.  

D.m.v. een stembiljet, heeft iedereen bij het stembureau in een stemhokje kunnen stemmen. 

Tot nu toe is de uitslag een verrassing, de stemronde is nl. nog in volle gang. 

 
Harm Tiesingstraat 2 

7815 JJ Emmen 
: 0591-658985 
: stfransschool@primenius.nl 
: https://www.stfransschool.nl/ 

 

BELANGRIJKE DATA 

4-4-2017 

Ouderraadvergadering 

6-4-2017 

Verkeersexamen 

 4-5-2017 

Studiedag: kinderen vrij! 

9-6-2017 

Studiedag: kinderen vrij! 
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************************************************* 

Groep 1 

Afgelopen week zijn we begonnen met het thema lente. Deze week gaan we werken met een 

nieuwe letter; de ‘L’ van Lente. We doen dit niet meer met de lettertafel omdat er helaas te weinig 

materialen mee kwamen van huis. We werken nu met een lettermuur. Alle letters die al 

aangeboden zijn komen dan in de klas  te hangen.  

 

Donderdagochtend gaan we de Palmpasenstok versieren. Zijn er nog ouders die willen helpen? 

Geef je op bij de leerkracht.  

 

Vrijdagmiddag gaan we Palmpasen lopen op het grote kamp. Vanaf 12.15 uur vertrekken we in 

de auto’s vanaf school. Om 13.45 uur kunt u uw kind halen bij de Ark. 
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Groep 2 

Deze week werken we over het thema Pasen/ Lente. We gaan 

verder met de letter ‘t’. Daarnaast maken deze week een 

vogelnestje van een washandje. Graag ieder kind een washandje 

meenemen.  

Donderdagochtend 6 april gaan we de Palmpasenstok versieren. Zijn 

er nog ouders die willen helpen? Geef je op bij de leerkracht.  
 

Vrijdagmiddag 7 april gaan we Palmpasen lopen op het grote 

kamp. Vanaf 12.15 uur vertrekken we in de auto’s vanaf school. Om 

13.45 uur kunt u uw kind halen bij de Ark.  

 

Groep 3 & 4  

Groep 3 lezen: Vorige week hebben we kern 8 afgesloten. We 

beginnen deze week met kern 9. Het thema is 'hoe kan dat'? Proefjes 

staan dan ook centraal. Blijf thuis veel lezen. Dan gaat het tempo 

omhoog!  
 

Groep 3 rekenen: We zijn bezig met het splitsen van de getallen 7, 8 

en 9. Graag thuis ook oefenen. De kinderen moeten straks de 

sommen tot 10 uit het hoofd kennen.  
 

Groep 4 spelling: We werken deze week nog over hoofdstuk 7. 

Vrijdag hebben we het controledictee. Centraal staan de woorden, 

die eindigen op een d of t.  
 

Groep 4 rekenen: Deze week werken we aan het vermenigvuldigen. 

We herhalen het optellen en aftrekken van getallen tot 100.  

 

Groep 5 

Rekenen: Deze week werken we aan vermenigvuldigen en delen. 

We maken deelsommen met rest en vermenigvuldigen met grote 

getallen (46x4). Daarnaast werken we aan onze eigen leerdoelen. 
 

Spelling: Woensdag hebben we het controledictee van hoofdstuk 7. 

Verder herhalen we de lessen van dit hoofdstuk. 
 

Taal: Donderdag hebben we de taaltoets. Ook herhalen we de 

lessen van hoofdstuk 7. 

 

Groep 6 

Rekenen: Deze week werken we aan het domein 

“Kommagetallen”. Ook werken we verder aan onze eigen 

leerdoelen. 
 

Taal: We beginnen deze week met hoofdstuk 8. 

  

 

JARIG DEZE WEEK: 

 1-4-2017 

Jake Bakker 

1-4-2017 

Frits Hinderiks 

5-4-2017 

Meije van Veen 

Van harte gefeliciteerd! 
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Spelling: Maandag maken we het controledictee van hoofdstuk 7. Daarna beginnen we met 

hoofdstuk 8. Hierin komt aan bod: 

- Verdubbeling van medeklinker (bakker) 

- Meervoud op s (sleutels) 

- f verandert in v ( duiven) 

- s verandert in z (huizen) 
 

 

Groep 7 

Rekenen: We gaan deze week aan de slag met breuken en procenten. 

Taal en spelling: We ronden hoofdstuk 7 af met de toets en het dictee. We starten daarna met 

hoofdstuk 8. 

Verkeersexamen: Maandag 3 april worden de fietsen gekeurd voor het praktisch 

verkeersexamen. De kinderen moeten daarom op de fiets op school komen. Op 6 april is het 

theoretische verkeersexamen en 11 april het praktische verkeersexamen. Voor het praktische 

verkeersexamen zijn we nog hulp nodig om te kijken of de kinderen zich aan de regels houden. 

Dit gebeurt in tweetallen. Indien u wilt helpen kunt u zich opgeven bij meester Hinry. 

Gym: afgelopen vrijdag hebben we getraind op het voetbalveld met de schoolvoetballers. A.s. 

vrijdag zullen we ook gaan trainen. We gaan dan niet naar gymzaal. 

Groep 8 

Rekenen: De leerlingen kunnen zelfstandig hun doelen afwerken. 
 

Taal en spelling: Deze week starten we met een nieuw thema voor taal en spelling.  
 

Eindtoets groep 8: De eindtoets van groep 8 vindt plaats op donderdag 20 april. De toets is 

adaptief. Dat wil zeggen dat de vragen zich aanpassen aan het niveau van de leerling. Tevens 

wordt de toets op de IPad gemaakt. Willen alle leerlingen er voor zorgen dat ze deze dag een 

goed opgeladen IPad bij zich hebben? 
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VAN DERDEN 

 

 


